Sådan arbejder du med Wholesales prisregneark
Opdateret september 2016
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Indhold
Her kan du hurtigt klikke dig frem til den rigtige side via linkene nedenfor:
•

Baggrund: Hvad er prisregnearket

•

Hvor finder du prisregnearket

•

Hvordan bruger du prisregnearket
−
−
−

•

Indhold i prisregnearket
Indhold i faneblad 1) Pris, kolonne A: Aftaler
Indhold i faneblad 1) Pris, kolonne X: Produktnummer,
kolonne Y: Produkttekst, kolonne Z: Bevægelse

Eksempler
− Eksempel A: Find priser for kobberaftalen
− Eksempel B: Find priser for abonnement for eBSA/G.SHDSL
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Baggrund: Hvad er prisregnearket
Prisregnearket er udviklet efter ønske om en mere enkel og samlet prisoversigt
på Wholesales regulerede produkter. Vi har samlet alle prisopdateringer i ét
dokument, for at:
•

Skabe transparens/sammenhæng i priserne beregnet ud fra LRAIC, historisk
omkostningsdokumentation, kommercielt og TDC-prisimplementering ét sted

•

Imødekomme ønske fra afregning/”controlling” om priser placeret et sted, så det er nemmere at
kontrollere afregningen og eventuelle afvigelser

•

Give mulighed for maskinel indlæsning i diverse it-systemer

•

Undgå halvårlige prisopdateringer i både aftaler, produktnummerark og prismeddelelser, som gav
anledning til forvirring  nu er prisbilagene (Bilag 2[x]) opdaterede med korrekte
produktnumre/beskrivelser, som peger ind i prisregnearket

•

Prisregnearket indeholder alle produktnumre, så du kan vælge den produktaftale, du ønsker

•

Altid muligt at se de gældende priser, men også mulighed for at se prisændringer i løbet af året

•

Information om pristype(LRAIC, Historisk, Kommerciel)

•

Relevante informationer, som vi i TDC bruger ved udarbejdelse af afregningsdata (produktnumre,
prisplaner, bevægelseskoder, m.m.) som sikrer indblik og transparens i jeres afregningsgrundlag
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Hvor finder du prisregnearket
• I aftalebilagene linker vi altid til

prisregnearket således:
Her er link til det opdaterede
Prisregneark
• Du kan altid finde det på Wholesale

Online på https://wholesale.tdc.dk
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Hvordan bruger du prisregnearket
Opdateret september 2016
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Indhold i prisregneark
Faneblad 1)
Pris
Her finder du
alle samlede
priser for
regulerede
produkter

Faneblad 2-8) Prisbilag
Her har vi indsat bilag 2
for en række produkter, så
priserne automatisk
opdateres her, hvis de
opdateres i faneblad 1)
”Pris”.
Det betyder, at du her kan
få det komplette prisbilag,
som indeholder
pris/produktnummer ect.

Faneblad 9)
Revision
Her kan du
følge vores
revision af
prisregnearket løbende

Faneblad 10) Forklaring
Her får du en komplet
oversigt over, hvordan du
skal læse/bruge
prisregnearket og hvad de
forskellige koder/
forkortelser betyder. Særligt
får du en komplet oversigt
over kolonner i fanebladet
”Pris”, så du kan filtrere på
dem og finde frem til den
rigtige pris.
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Indhold i faneblad 1) Pris
Kolonne A: Aftaler
Filtrér på aftaler
• Eks: Du vil finde alle rækker, som
indeholder ”EBSA”, altså alle
relevante priser for ”EBSA”: Du kan
benytte ”Tekstfiltre” og ”Indeholder”
• Er du i tvivl om, hvad forkortelserne
for produkter dækker over, finder du
en oversigt i fanebladet ”Forklaring”

NB: Interne TDC-kolonner:
• ”Vis/SkjulProduktDetaljer” viser TDC’s interne informationer til it-implementering og Columbus
• ”+Række” bruges internt af TDC, når vi sætter rækker ind
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Indhold i faneblad 1) Pris
Kolonne Y: Produkttekst
Kolonne X: Produktnummer
• Hvis du kender produktnummer, • ”Produkttekst” indeholder den
tekst, der benyttes i Columbus
kan du fremsøge prisen ved at
og kan ses på regningen.
benytte ”Tekstfiltre” og ”Er lig
med”
• Hvis du kender denne tekst, kan
du fremsøge prisen ved at
• ”Produktnummer” er enten en
benytte ”Tekstfiltre” og ”Er lig
numerisk værdi som benyttes i
med”
TDC it-systemer eller et fiktivt
nummer ”Wxxxxxx”, som endnu
ikke er implementeret i TDC’s itsystem, men typisk
efterreguleres

Kolonne Z: Bevægelse
• ”Bevægelse”: angiver
opkrævningstype: Det kan
eksempelvis være
oprettelsespriser,
abonnementspriser, osv.
• Hvis du kender denne type,
kan du fremsøge prisen ved at
benytte ”Tekstfiltre” og ”Er lig
med”

NB: Interne TDC-kolonner:
• ”Vis/SkjulProduktDetaljer” viser TDC’s interne informationer til it-implementering og Columbus
• ”+Række” bruges internt af TDC, når vi sætter rækker ind
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Eksempler
Senest opdateret september 2016
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Eksempel A: Find priser for kobberaftalen
Mulighed 1
•
Vælg faneblad 1) Pris
•
Vælg kolonne A ”Aftaler”, vælg ”tekstfiltre”, ”Indeholder”, ”KO” (forkortelse for Kobber). Så får du
alle rækker, hvor ”Kobber” og ”KO” indgår

Mulighed 2
•
Vælg faneblad 4) ”Kobberbilag2Priser”. Her kan du se alle opdaterede priser for kobber
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Eksempel B: Find priser for abonnement for
eBSA/G.SHDSL
Mulighed 1
• Vælg faneblad 1) ”Pris”, vælg kolonne A: ”Aftaler”, filtrér og vælg ”tekstfiltre”, ”Indeholder”, ”EBSA”
• Vælg kolonne Z: Bevægelse og vælg ”Løbende afgifter”
•

Vælg kolonne Y: ”Produkttekst”, filtrér og vælg ”Tekstfiltre”, ”Indeholder”, ”GSHDSL”

Mulighed 2
•
•

Vælg faneblad 2) ”EBSAbilag2priser”, vælg kolonne C: ”Aktions” og ”Løbende afgifter”
Vælg kolonne B: ”Produkttekst”, filtrér og vælg ”Tekstfiltre”, ”Indeholder”, ”GSHDSL”
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