Family varer.
Formålet med family varer er at sammensætte en, normalt, ensartet gruppe af varer med det formål at styre den samme
pris på disse varer, som regel i forbindelse med 1- eller flerstyks rabatpriser.
Family grupperne oprettes i EasyPos kontor under Varekartoteket menupunktet:

Efter indgang i dette punkt vælges oppe til venstre Family og Opret Family gruppe:

Family nummer og navn kan vælges frit og kan benyttes til at identificere gruppen. Systemet benytter ikke disse
oplysninger til noget formål.
Når gruppen er oprettet, skal der tilknyttes varer til gruppen. Det vælges ved at klikke på menupunktet Varer og derefter
vælge Tilknyt Varer. Varenummeret indtastes og der er mulighed for at søge efter varerne. Varen godkendes som
tilhørende gruppen ved at taste på godkend i højre hjørne. Der forsættes sådan indtil alle de varer, der skal i gruppen er
valgt:

Når alle varer er valgt skal der vælges en Styrevare. Man klikker på gruppen og derefter på varen i gruppen, der skal
være styrevare, vælger menupunktet Varer og Sæt aktuelle vare som styre vare:

At vælge en vare som styrevare betyder, at det er priserne på denne vare, som bestemmer prisen på alle varer i gruppen.
Ved at på ind i varekartotek, vedligehold varekartotek og vælge styrevarenummeret kan man herefter sætte priserne for
hele gruppen, typisk rabatpriser, som vælges ved at klikke på menupunktet Rettelser foroven og herefter Ret Rabatsats.
Laver man ingen rabatsatser, er det bare normalprisen på denne vare, som gælder for alle gruppen varer.
Rabatter kan f.eks. være sådan:

Husk at afkrydse nederst til venstre, Denne rabatpost er aktiv, ellers vil rabatterne ikke virke.
Bemærk at systemet leder efter rabatpriser (de 3 rabatgrænser) fra neden af og opefter, indtil det finder den første
gældende rabatpriser. Når den har fundet en stopper søgningen. Derfor bør stk-antallet i de 3 rabatpriser altid være
stigende oppe fra og ned. Står der ikke noget i en rabatgrænse er den ikke aktiv, og hvis ikke alle benyttes skal de
udfyldes oppe fra.
Som det kan ses, kan rabatpriserne gøres tidsbegrænsede.
Rabatter udløses automatisk af systemet, i ovennævnte tilfælde til en pris på 400 ved et styk af gruppens varer og 300
ved 2 stk af gruppen varer:

