
2.1 TRIN 
 

2. KUNDER 

Fanen ’Kunder’ giver en oversigt over alle de kunder, der ligger i din database. Det er også herfra du har 

mulighed for at oprette, kopiere eller redigere en eksisterende kunder.  

NY KUNDE 

For at oprette en ny kunde, skal du være på fanen ’Kunder’.  

 

 

 
 

 

 

Opret ny kunde. 

 

Når du opretter en ny kunde har du mulighed for at angive en generel kunderabat eller et ønsket 

dækningsbidrag på kunden.   

Ny kunde 
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Aktiv En kunde kan være aktiv eller deaktiveret. Hvis du vælger at kunden skal deaktiveres 

senere, vil kunden ikke fremgå af kundelisten i tilbudsfasen. Kunden vil stadig kunne 

ses under kundelisten med et rødt tegn henover i kundedatabasen. Dette gør at du 

senere kan aktivere kunden igen. 

Firma / Privat For dit eget overbliks skyld, kan du vælge om kunden er et firma eller en privatperson. 

Rabat Angiv om kunden skal have en generel rabat, som vil fremgå hver gang du laver et 

tilbud til kunden. 

Ønsket dæk Ønsket dækningsbidrag fortæller hvor meget du ønsker at tjene på kunden. Du kan se 

denne værdi som grå eller rød i tilbudsfasen ’Kalkule’. Hvis den er rød, har du ikke 

opfyldt niveauet for ønsket dækningsbidrag.  

  

Aktiver 

kunde 

Rabatter og 

dækningsbidrag 
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Under fanen kontakpersoner kan du angive navn og kontaktoplysninger på kontaktpersoner .Du kan have 

flere kontaktpersoner for en kunde. 

Aktiv En kontaktperson kan deaktiveres. Hvis du gør det, kan du ikke længere vælge 

personen i tilbudsfasen.   

Tilføj person Ønsker du mere end én kontaktperson pr. kunde trykker du på ’+’.  

  

Indtast 

kundedata 
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MEDDELELSER 

 

 
 

Denne besked betyder at du har trykket på et faneblad, der 

forlader det du er i gang med, uden at du har gemt. Ønsker 

du at gemme dit tilbud, din kunde, eller dit produkt, trykker 

du på ’Bliv på siden’ og vælger gem funktionen (Det grønne 

diskette-ikon). 

Ønsker du ikke at gemme, kan du trykke på ’Forlad siden’ 

og det du var i gang med slettes.  

 

SEND OS DINE KOMMENTARER 

 

Vi er altid interesserede i at høre din feedback.  

Send dine kommentarer til feedback@toolkitplus.dk.  
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