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Maskinhandel – fra tilbud til ordre 

 

Denne vejledning beskriver hvorledes maskinsalgsfasen fra oprettelse af 

lead til nyt kontaktkort for et aktuelt kundeemne, til oprettelse af 

maskinhandelstilbud med maskinkonfiguration og endelig til dannelse af 

maskinsalgsordre, kan håndteres i DSM løsningen. 

Vejledningen tager udgangspunkt i oprettelse via rollecentret for 

Maskinhandel Mini. Dette rollecenter er tilpasset til også at kunne 

benyttes på iPads. 
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Opret ny kontakt 

 

Hvis der ikke laves salg til en eksisterende kunde, men til et nyt potentielt 

kundeemne, er der ikke nogen grund til at oprette en specifikt debitorkort, 

førend at kundeemnet reelt bliver til en faktuel kunde. Eksempelvis kan 

man på messer møde en masse potentielle kundeemner, som man gerne 

vil sende annoncematerialer til fremadrettet, men som aldrig bliver reelle 

kunder. 

Disse kundeemner kan man oprette som kontakter i DSM løsningen. 

Fra Rollecenter åbnes Kontakter (Afdeling – Salg og Marketing – 

Marketing). 

Tryk på Ny (Ctrl + N) og efterfølgende på ’Enter’ for at få næste Nummer 

oprettet. Følgende vindue åbnes: 

 

For alle nye kontakter gælder at de skal oprettes med Type = 
Virksomhed.  

Udfyld felterne for navn og adresse, samt så mange af 
kommunikationsoplysningerne som muligt. Husk, at jo flere oplysninger jo 
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bedre, da dette giver bedre mulighed for at komme i kontakt med 
kundeemnet – også for eventuelle kollegaer i dit firma. 

Når informationerne er udfyldt er kontakten oprettet og kan bruges i 

forbindelse med oprettelsen af kommende leads og salgstilbud. 

Hvis der er mulighed for det kan der tillige oprettes profiloplysninger, der 

kan bruges i forbindelse med oprettelse af senere målgrupper og 

kampagner.  

  

På båndet øverst på kontaktkortet vælges funktionen ’Profiler’  

I vinduet sættes flueben for de forskellige profilkoder, der beskriver den 

aktuelle kontakt (gælder kun for kontakter med Type = Virksomhed). 
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Når profiloplysningerne er udfyldt, trykkes OK. De valgte profiloplysninger 

vil nu findes på profilkortet. 

 



Maskinhandel – fra tilbud til ordre                  
 

 

26.6.18 5 

Hvis der til en kontakt af typen ’Virksomhed’ findes flere ledende 
personer, kan disse oprettes med Type = Person og efterfølgende knyttes 
til ’Virksomheds’-kontakten. 

I nedenstående eksempel er oprettet en Driftsleder og Fodermester, med 

individuelle telefonnumre: 
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Oprettelse af nyt Lead 

 

Når kontaktkortet er oprettet skal der oprettes et Lead, til den nye 

potentielle kunde. Fra Rollecenter vælges Leadoversigt (alternativt 

vælges Afdelinger – Salg og Marketing – Marketing). 

 

Et lead oprettes for at få salgsprocessen ensrettet i salgsfaser, samt til at 

give et overblik over forventede fremtidige salg, procentvis vurderet i 

salgsprocessens aktuelle fase (Pipe-line). 

For at oprette et nyt lead trykkes på ”Opret lead” under ’Proces’ i båndet. 

 

Beskriv leadet og vælg datoen, hvis denne ikke er udfyldt på forhånd. 

Tryk på funktionen ”Næste”. 
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Ved at trykke på AssistEdit (Shift + F4), kan man nu knytte kontakten til 

leadet. Her vælges den netop oprettede kontakt. 

Angiv sælgerkoden for den sælger som leadet skal tilknyttes. 

I feltet for valg af salgsproceskode vælges koden TILBUD. Denne kode 

indeholder oplysningerne om de salgsfaser, der er gældende. I dette 

tilfælde er det nedenstående faser der er gældende, men disse kommer 

automatisk ved valget af koden TILBUD. 

 

Tryk på funktionen ”Næste”. 

I dette vindue, kan man oplyse hvilke kampagner og målgrupper som 

leadet er tilknyttet (dette benyttes pt. ikke). 
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Tryk igen på funktionen ”Næste”. 

I dette vindue, kan man indtaste oplysninger om den første fase i leadet, 

dvs. informere om den anslåede endelige salgsværdi, samt hvor stort et 

succespotentiale man på nuværende tidspunkt mener der er, for at 

handlen ender med en ordre. 

 

I ovenstående eksempel er anslået en endelig salgsværdi på 1.200.000 

kr., med 50% chance for at handlen ender med en ordre. Der er også sat 

en anslået ultimodato, der fortæller at handlen forventes at være afsluttet 

senest d. 30.11.2016. 

Tryk på ”Udfør” for at afslutte oprettelsen af leadet. 

Leadet er nu oprettet og vil fremgå af leadoversigten, hvor beregningen af 

den endelige aktuelle værdi er fastsat til 600.000 kr., som er 50% af den 

anslåede salgsværdi. 
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Et salgslead SKAL være oprettet inden man opretter et specifikt 

salgstilbud, da det ellers ikke vil indgå i den aktuelle leadoversigt og 

derved indgå i det samlede ”Pipe-line”. 
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Oprettelse af maskinsalgstilbud 

 

Opret tilbud 

Oprettelsen af maskinsalgstilbud sker fra det aktuelle salgslead. 

Fra leadoversigten eller fra det aktuelle leadkort, vælges funktionen ”Tildel 

maskinsalgstilbud” fra fanebladet ’Handlinger’ i båndet. 

 

Vinduet for maskinsalgstilbud vil åbnes automatisk og den kontakt, der er 

knyttet til det aktuelle lead, vil fremstå som ’Kundeattentionnr.’ på siden 

for salgstilbuddet. 

Fra leadoversigten er det altid muligt at få vist det salgstilbud, der er 

knyttet til det specifikke lead. Dette gøres ved at vælge funktionen ”Vis 

maskinsalgstilbud” fra fanebladet ’Handlinger’ i båndet. 
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På salgstilbuddets oversigtspanel ’Generelt’ skal der nu udfyldes feltet for 

’Kundeskabelonkode’. Denne kode, bruges hvis salgstilbuddet accepteres 

af kontakten og der på baggrund heraf skal oprettes en ny kunde i DSM 

systemet.  

Udover dette felt, udfyldes datoen for tilbuddet som Ordredato. Eventuelle 

obligatoriske felter, der skal være udfyldt, er oplyst i faktaboksen øverst til 

højre. Disse skal selvagt også være udfyldt på salgstilbuddet. 

På oversigtspanel ’Linjer’ udfyldes nu følgende: 

 

Type udfyldes med ’Vare’. 

Nummer udfyldes med modelnummeret på den maskine der ønskes solgt. 

I dette tilfælde er det modelkoden JD3036. 

Antal udfyldes med det antal, der sælges.  

Felterne ’Transaktionstype (Maskinhandel)’ og ’Maskinnr.’ udfyldes ikke, 

men bliver udfyldt automatisk hvis/når maskinsalgstilbuddet senere skal 

konverteres til en maskinsalgsordre. 

 

Maskinkonfiguration 

Hver maskinmodel kan efterfølgende konfigureres, så den sammensættes 

som den potentielle kunder ønsker det. Denne konfiguration kan ændres 

løbende igennem salgstilbudsfasen – og kan også ændres selvom 

salgstilbuddet er blevet konverteret til en maskinsalgsordre. 

Maskinkonfigurationen kan laves ved at åbne funktionen ’Linje’ – 

’Maskinkonfiguration’, som findes på oversigtspanelet for ”Linjer”. Man 

skal naturligvis stå på linjen for den aktuelle maskine, som konfigurationen 

ønskes udført for. 

Følgende vindue vil åbne: 
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De enkelte modellers konfiguration kan være relativt omfattende, 

afhængig af valgt model. 

Der er i vinduet mulighed for at få vist de forskellige 

konfigurationsgrupper, ved enten at vælge de enkelte elementer angivet i 

”Rod”-strukturen i toppen af konfigurationsvinduet, eller alternativt ved at 

vælge at få vist alle linjerne i maskinkonfigurationen, ved at vælge 

funktionen ’Vis alle linjer’. 

Uanset valget af visningen i konfigurationslinjerne, skal man på 

oversigtspanelet for ’Linjer’, sætte flueben ud for de enkelte 

konfigurationslinjer, som skal indgå i den aktuelle konfiguration. 

Nogle linjer vil være markeret med flueben i forvejen, da der her er tale 

om en standardkonfiguration, mens andre linjer kan til/fravælges. 

Når den enkelte konfiguration er færdig, trykkes på OK. 

De valgte linjer for konfiguration vil nu blive påført maskinsalgstilbuddet 

under den aktuelle model. 
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Samtidig med at konfigurationen af maskinen vises på 

maskinsalgstilbuddet bliver der også oprettet et maskinnummer og 

felterne ’Transaktionstype (Maskinhandel)’ og ’Maskinnr.’ bliver udfyldt på 

maskinsalgstilbuddet. 

 

Opret maskine taget i bytte 

 

Hvis der i forbindelse med oprettelsen af salgstilbuddet også tages en 

maskine i bytte, kan denne oprettes og påføres salgstilbuddet ved at 

benytte funktionen ”Opret maskine”. 

På en ny salgstilbudslinje vælges Type = Vare og ”Transaktionstype 

(Maskinhandel)” = Køb. 

Vælg herefter Funktion – Opret maskine, der vil åbne for nedenstående 

vindue: 
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På første side i wizarden kan man vælge om maskinen skal oprettes med 

manuelt udfyldt varenr. og maskinnr., samt hvilken modelkilde, der skal 

anvendes videre frem. Vi anbefaler at man bare trykker på ”Næste”, for at 

komme til næste step i maskinoprettelsen. 

 

 

 

Ved at trykke F4 i felterne for Modelgruppekode, Modelundergruppe Kode 

og Fabrikatkode, kan disse koder udsøges og vælges. ’Model Nummer’ 

kan man indtaste direkte. Hvis ’Model Nummer’ findes i forvejen vil denne 

blive valgt og alternativt vil det nye ’Model Nummer’ blive oprettet 

automatisk. 

Da det er en maskine der tages i bytte, vil feltet ’Brugt/Ny’ automatisk 
foreslå ’Brugt’. 

Tryk på Næste for at komme til næste step i wizarden: 
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I dette vindue vil feltet Beskrivelse automatisk være udfyldt med 

kombinationen af Fabrikatkode og Modelnummer fra forrige step. Der kan 

dannes yderligere beskrivelse i felterne ’Beskrivelse 2’ og ’Beskrivelse 3’.  

’Beskrivelse 2’ kommer med på diverse udskrifter og overføres også til 

f.eks. Maskinbladet, mens ’Beskrivelse 3’ kun er til interne oplysninger. 

Feltet Varekategorikode udfyldes automatisk og bør ikke ændres, da det 

indeholder alle væsentlige informationer vedr. den videre bogføring i DSM 

løsningen. 

Der kan til gengæld oprettes information om Registreringsnummer 

(nummerpladen), Eksternt serienummer, Antal timer på timetælleren ved 

køb, Modelår og Årgang, Standkoden, samt den Salgspris som man 

forventer at kunne sælge maskinen til igen. 

Det er valgfrit hvor mange oplysninger man vælger at udfylde fra starten. 

Tryk på ’Næste’ for at komme til de efterfølgende step i wizarden. 
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I det sidste step i wizarden kan der oplyses om yderligere specifikationer 

vedr. denne model. 

Specifikationerne vil variere alt efter hvilken type af maskine, der tages i 

bytte. 

Afslut maskinoprettelsen ved at trykke på ’Udfør’. Maskinen bliver nu 

dannet som linje på salgstilbuddet. 

 

Købsprisen på maskinen er på linjen angivet som den Salgspris man 
indtastede i wizarden under oprettelsen. 
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Maskinkalkulation 

Det er nu muligt at åbne for vinduet for Maskinkalkulation, hvorfra de 

økonomiske beregninger af salgstilbuddet kan udføres. 

I båndet på vinduet for salgstilbud, vælges funktionen ”Maskinkalkulation”. 

 

I Maskinkalkulationen vil alle linjerne i salgstilbuddet indgå, fordelt i 

grupper for hhv. Salg og Køb. Det hele bliver sammenfattet i felterne 

under Kalkulation, hvor der kan oplyses en ’Avancepct.(omk.)’ for 

handlen. I ovenstående eksempel er denne procent sat til 8%. 

I felterne under Kalkulation, vil der også fremstå et beløb i feltet ’Ren 

handelspris’. 

Under undervinduet for Maskinbudget, kan der indtastes budgetterede 

beløb for hhv. Klargørings- og Fragtomkostninger, der vil indgå i 

beregningen af den samlede difference % for hhv. solgte og købte 

maskiner. 

Hvis der i salgstilbuddet indgår en eller flere indbyttede maskiner, kan der 

i vinduet for maskinkalkulation registreres ’Ventende overpris’ for denne 

maskine. Funktionen ’Ventende overpris’ vil ved bogføring af den endelige 

salgsordre, nedskrive lagerværdien af den indbyttede maskine og 

registrere dette som en overprisrabat på den solgte maskine. 

Funktionen for ’Ventende overpris’ findes i båndet og kan kun aktiveres, 

når man står på salgstilbudslinjen for en indbyttet maskine. 
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I ovenstående eksempel er den indbyttede maskine, der i tilbuddet 
indkøbes for 65.000 kr., blevet overprisreguleret med 45.000 kr., hvilket 
efter en eventuel bogføring af salgsordren, vil få lagerværdien for den 
indbyttede maskine til at figurere med værdien 20.000 kr., som også 
fremgår i feltet ’Beregnet lagerværdi’ i vinduet for overprisreguleringen. 
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Arkivering af salgstilbud 

 

I salgstilbudsfasen er der mulighed for løbende at udskrive og sende 
salgstilbud til kunden. 

Hvis der foretages mange ændringer af salgstilbuddet i forhandlingsfasen, 

kan man med fordel arkivere salgstilbud løbende.  

Arkivering af salgstilbud sker ved at aktivere funktionen ’Arkiver 

dokument’, som findes i båndet under fanebladet ’Handlinger’. 

 

Efterfølgende vil man under Oversigtsmenuen kunne genfinde de 

forskellige versioner af de arkiverede salgstilbud – og har også 

muligheden for at gå tilbage og genåbne en tidligere version af 

salgstilbuddet, hvis forhandlingerne med den potentielle kunde kræver, at 

man går tilbage til et tidligere fremsendt salgstilbud. 

 

  

 



Maskinhandel – fra tilbud til ordre                  
 

 

26.6.18 20 

Salgstilbuddet vindes – lav ordre  

 

Hvis/når den potentielle kunde accepterer salgstilbuddet, kan denne 

automatisk omdannes til en salgsordre – og der kan afsendes en 

salgsordrebekræftelse til kunden, som ikke længere er at betragte som en 

potentiel kunde, men nu skal oprettes som en kunde/debitor. 

Begge ovenstående detaljer, kan foregå og effektueres, ved at anvende 

funktionen ”Lav ordre” i båndet på salgstilbuddet. 

 

Ved at trykke på funktionen åbnes følgende vindue 

 

Da der allerede ved oprettelsen af salgstilbuddet blev anvist en 
skabelonkode for den potentielle nye kunde i feltet ”Kundeskabelonkode”, 
vil oprettelsen af kunden ske automatisk ved en kombination mellem de 
allerede oprettede navn og adresseinformationer på kontaktkortet, samt 
de informationer vedr. bogføringsgrupper, betalingsbetingelser mm., som 
normalt vil være oprettet på kundeskabelonen.  

 

Kunden er nu oprettet og det åbne lead skal nu ”lukkes”.  
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Ovenstående vindue fremkommer. Tryk på ”Ja” for at komme gennem 

fasen, hvor det åbne lead afsluttes og lukkes. 

 

I det første vindue, skal der oplyses om leadet skal lukkes fordi ordren er 

vundet eller tabt. Tryk på ’Næste’ for at komme til det efterfølgende 

vindue. 

 

Man vil nu blive bedt om at komme med en årsag til at leadet er vundet 

eller tabt. Valgmulighederne kan opsættes individuelt og kan f.eks. være 

pga. gode kunderelationer, godt branchekendskab mm. 

Der skal ligeledes angives en dato for hvornår leadet lukkes. Dette kan 

efterfølgende give noget statistisk materiale om, hvor lang tid en 

salgsproces forløber over. 

Feltet ”Salg (RV)” vil stå til 0,00 kr., men ved at klikke på menuknappen 

’Salgstilbud’, åbnes det aktuelle salgstilbud. Når dette vindue igen lukkes 

ved ESC, vil det samlede beløb på salgstilbuddet blive overført til feltet 

”Salg(RV)”. 

Tryk på ’Udfør’. 
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Tilbuddet er nu oprettet / konverteret til en maskinsalgsordre, der kan 

åbnes. 

 

Fra dette vindue kan der afsendes en ordrebekræftelse til kunden. 

Skulle der efterfølgende komme yderligere rettelser til salgsordren, kan 

disse tilføjes til denne. Funktionen for maskinkonfiguration og 

maskinkalkulation findes også i dette vindue. 

 

 


