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HC Intranät – Manual produktimporter 

Detta dokument beskriver hur man importerar produkter i Mamut med hjälp av HC Intranäts 
importfunktion. Med import menas att överföra information från ett Excelark till Mamut. 
Beroende på omständigheter innebär det att skapa nya produkter eller uppdatera befintliga. 
Observera att detta dokument uppdateras kontinuerligt, se datum och versionsnummer 
längst upp till höger. 

Redigera produkter i MS Excel 

Produkter redigeras i MS Excel. Det är mycket viktigt att den fil som i slutänden ska 
importeras exakt följer vissa kriterier. Om kriterierna inte följs kommer fel att uppstå. 

1. Öppna din fil med produkter i MS Excel. 

2. Under redigeringen måste du tänka på följande: 

2.1. Första fliken: Endast första fliken i Excel-arket kommer importeras. Det går inte 
att dela upp datat mellan flera flikar. 

2.2. Prodid: För att importen ska fungera måste kolumnen prodid finnas. 

2.3. En rubrikrad: Endast en rad med rubriker är tillåtet. Från och med rad 2 börjar 
själva uppgifterna. Om man ändå försöker med 2 rubrikrader kommer rad 2 
importeras som en produkt. 

2.4. Standardrubriker: Rubrikerna måste exakt följa standard, se Importlistans rubriker 
nedan. 

2.5. Välj kolumner: Ta bort kolumner som inte ska importeras. 

2.6. Ej tomma rubrikfält: Man får inte ha några tomma rubrikfält. 

2.7. Ej tomma rader: Man får inte ha några tomma rader, utan bara kontinuerlig data. 

2.8. Tomma fält: Tomma fält kan antingen radera innehållet eller ignoreras. Det beror 
dels på tekniska faktorer (tomma fält som rensas med funktionen SafeTrim 
raderas, andra ignoreras) och dels på om kunden bett om att vissa kolumner ska 
radera eller ignoreras. Normalfallet är att de raderar innehållet. 

2.9. Allt importeras exakt: Allt som står i arket kommer importeras exakt men 
importen ignorerar radbrytningar. 

2.10. Formatering ignoreras: Formatering såsom frysta paneler, sorteringsknappar, 
kommentarer, typsnitt, stilar, m.m. påverkar inte importen och går bra att använda. 

2.11. Ej externa länkar: Länkar till andra flikar går bra, men inte länkar till andra 
dokument. 

2.12. Observera avrundning: Avrundningar kommer inte importeras om det bara visas i 
MS Excel, men inte avrundas på riktigt. Lämpligtvis används funktionen 
AVRUNDA() i Excel. 

2.13. Produktgrupper: Se till att angivna produktgrupper finns med. Om en undergrupp 
anges, se även till att alla överliggande grupper anges. 

3. Dubbelkontrollera att samtliga punkter ovan stämmer. 

4. Välj fliken File (Arkiv) och klicka på Save as (Spara som). 
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5. Välj format Excel 97-2003 Workbook (*.xls) och klicka Save (Spara). Nu är importfilen 
sparad på angiven plats: 
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Gör importen i HC Intranät 

1. Öppna HC Intranät i en webbläsare: 

 

2. Klicka på knappen Importer: 
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3. Klicka på länken Import template: 

 

4. Skriv produkt i fältet Attimportera samt klicka Choose File för att välja fil att importera: 
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5. Du kommer nu se importen räkna igenom samtliga poster, det kan ta åtskilliga minuter 
beroende på antal: 

 

6. Importen är slutförd och posterna uppdaterade! 
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Importlistans rubriker 

Som nämndes ovan måste man använda rätt rubriker för att importen ska fungera. Det är lätt 
att blanda ihop dessa varför vi här gjort en lathund för att undvika problem. 

Dels finns en fältbeteckning som syns i Mamut, exmpelvis där det står Produktnr. i 
produktkortet. Denna motsvaras i exportfilen av ett s.k. fältnamn, nämligen prodid. 

ENDAST fältnamnen kan användas, INTE fältbeteckningar. Av pedagogiska skäl visar vi 
här båda. 

Här följer skärmdumpar som direkt i Mamuts gränssnitt visar fältnamnen. Därefter följer en 
tabell som listar alla relevanta fält.  

 

 

pricein 

priceout 

pricein priceout pricerecout 

weight 

prodid 

desc 

unit 

data121 

data21 
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usestore 

pricerecout 
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vendid 

defstoreid 
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vendcode 

vendinprice 

isstoreprod 
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eancode 

commodity 

communityprodid 

istatcode 
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Fältbeteckning Fältnamn Datatyp Kommentar 

Fältbeteckningarna får 
INTE användas i 
importfilen. 
Fältbeteckningarna syns i 
Mamut. 

ENDAST 
FÄLTNAMN ska 
användas i 
importfilen. 

Räknas som 
datatyp ’text’ 
om inget 
annat 
anges. 

 

Varukod commodity heltal  

Branschens 
produktnr. 

communityprodid heltal  

Produktkategori data121 heltal Produktkategorinummer. 

Produktkategori text data121text  Produktkategorinamn. 

Produktgrupp data21 heltal Produktgrupp och Underproduktgruppnamn 
och -nummer nivå 0 till 3. 

Heltalsfältet är undergruppens nummer, 
textfältet är dess namn. Ange antingen eller, 
aldrig båda. 

Undergruppnumret måste finnas för att 
importen ska fungera. Om undergruppnamnet 
ej finns kommer det skapas. 

Se till att ange överliggande grupper.  

OBS! Gruppkolumnerna måste stå i rätt 
ordning i Excelarket, med överliggande grupp 
till vänster om underliggande. 

Produktgrupp text data21text  

Undergrupp 1 data21b heltal 

Undergrupp 1 text data21btext  

Undergrupp 2 data21c heltal 

Undergrupp 2 text data21ctext  

Undergrupp 3 data21d heltal 

Undergrupp 3 text data21dtext  

Lager-ID defstoreid heltal Lagrets nummer. 

Produktnamn desc  Produktbeskrivning. 

EAN-kod eancode heltal  

Intrastatkod istatcode heltal Rekommenderat om man har EU-kunder. 

Lagervara isstoreprod sant/falskt  

Inköpspris pricein decimal  

Försäljningspris priceout decimal  

Rekommenderat 
detaljhandelspris 

pricerecout decimal Rekommenderat utpris. 

Produktnummer prodid heltal  

Enhet unit   

Lagervara usestore sant/falskt Om det är en lagerprodukt. 

Leverantörens 
produkt nr 

vendcode   

Leverantör-nr vendid heltal Leverantörsnummer. 

Inköpspris i valuta vendinprice decimal Leverantörens pris. 

Vikt weight decimal Anges i kilo med tre decimaler. 

 


