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Guide: Analyseværktøj - Leveringsmetoder 

 
Analyseværktøjet er dit hemmelige våben til at optimere dit indkøb. Du kan se hvordan 

virksomheden køber varer, og får varer leveret, og hvordan små justeringer i jeres indkøbsadfærd 
kan spare penge. Denne guide fokuserer udelukkende på leveringsmetoder.  

 
Log ind på app.klarpris.dk. 

Klik på Menu og vælg ”Analyseværktøj”. 
 

 
 
 

Du vil som udgangspunkt stå på fanen ”Leveringsmetoder”. 
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Den øverste fane giver dig en række informationer, herunder: 

• Hvor mange fakturaer du har fået. 

• Det totale beløb du har købt for. 

• Hvad det koster hver gang en ordre afhentes1. 

• Hvor mange gange der er blevet hentet varer. 

• Det totale beløb som kunne være sparet ved at få varer leveret i stedet for at hente dem. 

• Antal fakturaer der ikke kan kobles til en medarbejder. 
 

 
 
 

Under den øverst fane finder du alle dine medarbejdere.  
 

 

 
1 . Dette beløb er et skøn baseret på bl.a. tabt arbejdsfortjeneste, spildtid og kørselsomkostninger. 
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Medarbejderes valg af levering/afhentning ift. gennemsnittet  
Klik på en af dine medarbejdere for at se hvordan han/hun har fået leveret varer i den givne periode.  

Du kan også se fordelingen af leveringsmetoder i forhold til virksomhedens gennemsnitlige adfærd. 
 

 
 
 

Udvikling fra måned til måned 
Nederst kan du se, hvordan udviklingen har været fra måned til måned. Hvis du har klikket på en 

medarbejder, ser du hans/hendes udvikling fra måned til måned. Ønsker du at se virksomhedens 
udvikling, skal du klikke på den valgte medarbejder igen. Så bliver medarbejdere ”fravalgt”, og du 

kommer tilbage til virksomhedens oversigt.  
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Oversigt over fakturaer 
Til højre finder du en oversigt over alle dine fakturaer for perioden. Klik på en af medarbejderne hvis 

du ønsker udelukkende at se hans/hendes fakturaer, og hvor meget han/hun har købt for.  
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