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Maskinoprettelsesguide 

Opret maskine og vare 
 

 

Guiden kan benyttes fra forskellige bilagstyper og fra maskinkortet. 

I forbindelse med køb og salg af maskiner kan man få hjælp af guiden til 
oprettelsen af maskinen og det tilhørende varenummer. 

På både maskinkøbs- og maskinsalgsordre opretter man en varelinje ved 
at indsætte ’Vare’ i feltet ’Type’. I feltet ’Transaktionstype’ skal man vælge 
’Køb’ eller ’Salg’. Her efter klikker man på knappen ’Linje’’ og vælg ’Opret 
maskine’. 

Eksempel fra en maskinsalgsordre: 
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På en serviceordre kan man også benytte guiden til at oprette en 
kundemaskine, dvs. en maskine som ikke har været købt eller solgt i 
systemet, men som der skal laves servicebilag på. På Serviceordre og 
Serviceordre (kvik) kan guiden kaldes fra funktionsknappen ’Maskine’ – 
’Opret maskine’ eller ’Opret maskin wizard’ som findes i båndet under 
fanebladet ’Handlinger’. 

Når guiden benyttes i denne forbindelse, vil der ikke blive oprettet et 
varenummer til maskinen, men blot et maskinnummer og det tilhørende 
maskinkort. Benyttes funktionen ’Opret maskin wizard’ kan der tilføjes 
modelinformationer til maskinen, i modsætning til funktionen ’Opret 
maskine’, der blot opretter et nyt maskinnummer uden yderligere 
informationer: 
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Guiden kan også anvendes direkte fra et maskinkort, hvis man har brug 
for at oprette en maskine uden om salgs-, købs- og servicebilag. Her vil 
der blive oprettet en komplet maskine med både maskin- og varekort:  
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Selve guiden: 
 

 

Guidens første side: 

 

Feltet Skip Trin 1 fremover: 
Man kan markere dette felt, hvis man fremover ønsker at springe denne 
første side af guiden over. Dette kan være relevant, hvis man normalt ikke 
har brug for at lave ændringer/valg i dette billede. Selv om man har 
markeret, at man vil springe første side over, har man mulighed for at 
komme tilbage på siden via knappen ’Tilbage’. 

Felterne Opret og Nummer under overskrifterne Vare og Maskine: 
Ønsker man at et nyt varenummer skal oprettes automatisk eller indtastes 
manuelt, skal feltet ’Opret’ under overskriften Vare være markeret.  

Man indtaster nu selv et varenummer i feltet ’Nummer’ - eller lader feltet 
stå tomt og lader dermed systemet selv tildele varen det næste nummer i 
nummerserien ’Varenummerserie (Maskiner)’ under DSM opsætning.  
Bemærk her, at indtastning af nyt varenummer kun er muligt, hvis 
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nummerserien til maskin-varenumre tillader manuel oprettelse.  
Og bemærk også, at manuel indtastning af et varenummer ikke vil 
opdatere nummerserien, dvs. maskin- og varenumre vil herved kunne 
bringes ’ud af trit’, hvis man ellers anvender ens numre i maskin-vare og 
maskinnr. 

Ønsker man at anvende et allerede eksisterende varenummer, skal man 
fjerne markeringen ’Opret’. Hermed vil man senere i guiden få mulighed 
for at udvælge et eksisterende varenummer. Denne del beskrives senere 
under overskriften ’Anvendelse af eksisterende varenummer i 
maskinoprettelsen’.  

Feltet ’Opret’ under overskriften Maskine foreslås automatisk, og kan ikke 
ændres. Indsætter man ikke selv et maskinnummer i feltet ’Nummer’ vil 
der tildeles et nummer fra serien ’Maskinnumre (egen)’ fra DSM 
opsætning. 

Værd at bemærke: Tildeling af maskin- og varenumre 
Det er vigtigt for senere afstemning af maskiner og lager, at 
maskinnummer og varenummer, så vidt muligt, følges ad, således at 
f.eks. Maskinnummer 1000 knyttes til varenummer ÅÅ1000. Dette er dog 
ikke muligt, når funktionaliteten vedr. ’En-til-mange maskiner’ anvendes. 

I DSM opsætningen er det disse to nummerserier, som styrer de 
automatisk tildelte numre på varekort til maskiner og selve maskinkortet: 
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Feltet Servicejournalkæde: 
Hvis man på salgsordren skal foretage en indbytning af en maskine, er 
det muligt at kæde den indbyttede maskine sammen med en tidligere 
oprettet maskine. Dette gøres via feltet ’Servicejournalkæde’. 

Slår man op i feltet (F4), kan man se de maskiner, som kunden p.t er 
tilknyttet og kan vælge en af disse maskiner. Alternativt kan man indtaste 
nummeret på en maskines servicejournalkæde. Fra maskinen kopieres 
felterne ’Eksternt serienr.’, ’Sidste service’, ’Årgang’, ’Model år’ og ’Timer 
(sidste)’. Desuden kopieres ’Kontraktbemærkninger’ og 
’Maskinspecifikationer’.  

Bemærk at specifikationer kopieres fra de modeldatakilder, der ikke har 
markering i ’Inkluder specifikationer’ i Modeldatakildeopsætningen. 

Feltet Opret maskinbudget: 
Her kan man se om man i DSM opsætningen har valgt at der skal 
oprettes et maskinbudget i forbindelse med maskinoprettelsen. 
Opsætningen heraf kan ikke ændres via guiden, men skal foretages i 
DSM-opsætningen. 

Er der svaret Ja til dette felt, vil man som afslutning af Wizarden, få åbnet 
vinduet for maskinbudget, hvor der kan oprettes budgettal for den 
oprettede maskine. 

Overskriften Modelkilde og feltet Nummer: 
Den modeldatakilde, man har sat op som standard under Maskinhandel – 
Opsætning – Salgskanal – Salgskanal, vil blive foreslået automatisk, men 
denne modeldatakilde kan overskrives. Man kan via opslag (F4) i feltet få 
en oversigt over de modeldatakilder, der er tilgængelige. 

Feltet Rediger specifikationer 
Feltet afgør, om man i forbindelse med maskinoprettelsen vil have adgang 
til at redigere tilhørende specifikationer. I forbindelse med opsætningen i 
DSM-opsætningen kan man vælge om feltet automatisk skal være 
markeret eller ej. 

Man klikker nu på knappen ’Næste’ for at komme til næste trin i 
maskinoprettelsen: 
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Feltet Søgefelt: 
I dette felt har man mulighed for at søge i modeldatabasen. Skriver man 
f.eks. T-6 får man en oversigt over de data i modeldatabasen, som 
indeholder ordet T-6. I dette tilfælde er modellerne T-679 og T-6080 
blevet fundet i søgningen. 

Ved at markere den kolonne man ønsker at søge data i, vil modeldata 
blive filtreret i oversigtsvinduet ud fra denne kolonnes data, f.eks. Model 
Nummer som i nedenstående tilfælde.  

Jo mere præcis man er i sin søgning, jo mere relevant søgeresultat vil 
man opnå, og jo flere data vil man automatisk kunne få udfyldt af guiden. 
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For at udvælge en af linjerne i søgeresultatet skal man med musen klikke 
på den aktuelle linje, og herefter taste Enter. 
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Udvælgelsen: 

Resultat efter tast på ’Enter’: 

  

Ønsker man ikke at benytte søgefunktionen, kan man i stedet vælge at 
lave opslag i felterne (F4) for at se valgmulighederne og manuelt indsætte 
værdierne. Eksempel i feltet ’Modelgruppekode’: 
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Feltet Brugt: 
I feltet ’Brugt’ kan man evt. markere, at den maskine, man er i færd med 
at oprette, er brugt. Hvis man på en salgsordre har valgt transaktionstype 
’Køb’ vil feltet automatisk blive markeret. Om ’Brugt’ er markeret eller ej 
har indflydelse på den varekategorikode, og dermed den 
bogføringsopsætning, guiden automatisk vil tildele maskinen. 
Varekategorien vil blive synlig på næste side i guiden, 

Feltet Udlejningsmaskine:  
Man kan evt. markere, at den maskine, man er ved at oprette, er en 
udlejningsmaskine. Ud over det almindelige maskinkort vil maskinen så 
også blive oprettet under modulet Udlejning. 

Man klikker nu på knappen ’Næste’. 



Maskinoprettelsesguide                 

 

 11 

 

Feltet Beskrivelse: 
Indholdet dannes og udfyldes automatisk på baggrund af 
modeldatabasens oplysninger.  

Felterne Beskrivelse 2 og Beskrivelse 3.: 
Man kan manuelt indsætte beskrivelse i ’Beskrivelse 2’ og ’Beskrivelse 3’.  

Feltet Registreringsnummer: 
Manuel indtastning af registreringsnummer 

Feltet Eksternt serienr.: 
Det eksterne serienummer kan få betydning, hvis man i fremtiden får brug 
for at bevare historikken for en maskine, man har solgt, og senere tager i 
bytte. Her kan det eksterne serienummer gøre systemet i stand til at 
genkende en maskine og overføre servicejournaloplysninger til det nye 
maskinnummer. Man bør derfor udfylde feltet ’Eksternt serienr.’ 

Feltet Garantitypekode:  
Udfyldes automatisk, hvis der i bogføringsopsætningen, under 
varekategorien, er foretaget valg af garantitype. Typen kan overskrives 
eller slettes. Man kan se mulige garantityper med opslag (F4) i feltet. 

Feltet Maskinlokationkode: 
Kan indtastes, hvis man har defineret sådanne i den underliggende tabel. 
Dette er kun relevant, hvis man generelt benytter maskinlokationer.  
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Feltet Timetæller (køb): 
Er maskinen brugt, kan det være relevant at indtaste timetællerstatus ved 
køb. 

Feltet Varekategori: 
Vil som udgangspunkt blive udfyldt automatisk, men er den 
bagvedliggende opsætning ikke på plads, skal man her manuelt vælge en 
varekategori. Man kan ikke oprette en maskine uden varekategorikode. 

Felterne Modelår, Årgang: 
Udfyldes manuelt.  

Feltet Stand: 
Er et opslagsfelt, hvor man kan vælge en værdi fra en bagvedliggende 
liste. Værdien bliver overført til maskinkortet i feltet ’Standkode’. 
 
Bemærk! For at feltet Stand bliver brugbart skal feltet ’stand’ være 
mappet.  
Kort om mapning: På modelbasen er det muligt at markere på 
specifikationstyper, at der skal ske mapning til de tilsvarende felter på 
maskinkortet. Herved undgås dobbelt vedligehold af data, som både 
findes på maskinkort og som maskinspecifikation i modelbasen. 
Feltmapning sættes op under Maskinhandel – Opsætning - Modelbase – 
Modeldatakilder, funktionsknappen ’Specifikationstyper’ i båndet. For 
yderlig information herom se vejledningen ”Modelbase”. 

Feltet Salgspris: 
Udfyldes manuelt. Værdien bliver overført til varelinjen i feltet ’Salgspris’, 
til varekortet i feltet ’Salgspris’, til budgettet i feltet ’Salgspris’, samt til 
eventuelle specifikationer i feltet ’Salgspris’. I skærmbilledet har man, til 
illustration, indtastet kr. 500.000. 

Man klikker på knappen ’Næste’ 

Hvis der ikke er defineret en skabelon til specifikationerne (dvs. en liste 
over hvilke specifikationer, der er knyttet til undergruppen – oprettes 
under Maskinhandel – Opsætning – Modelbase – Modelgrupper – 
Undergruppe - Skabelon) vil man få følgende dialogbillede: 

 

Svarer man nej, vil kun de specifikationer, der er oprettet med 
feltmapning, blive overført til maskinen, hvorimod hvis man svarer ja vil 
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alle specifikationer blive overført (for information om feltmapning se 
vejledningen ’Modelbase’). 

Efter dialogbilledet vil nedenstående skærmbillede åbnes, hvor man har 
mulighed for at oprette udvidede tekster til maskinen: 

 

Man har nu mulighed for at vælge knappen ’Næste’ eller ’Udfør’. 

Knappen ’Udfør’ er aktiv, hvis man i DSM Opsætningen ikke har valgt, at 
der ved maskinoprettelse skal ske samtidig oprettelse af 
maskinspecifikationer eller maskinbudget. Ved tryk på ’Udfør’ vil maskinen 
blive oprettet med de nuværende data, og eventuel redigering af 
specifikationer, samt tilføjelser til budget, vil blive sprunget over, og man 
returnerer til det bilag, hvorfra man startede maskinoprettelsen. Er 
maskinen oprettet direkte fra et maskinkort, vil man komme til at stå på 
det nyoprettede maskinkort. 

Hvis man i DSM Opsætningen har valgt, at der samtidig med 
maskinoprettelsen skal ske redigering af specifikationer og/eller oprettelse 
af maskinbudget, vil der ved tryk på ’Næste’ blive åbnet for oversigten 
over disse vinduer. Har man på tidligere trin indsat salgspris, og feltet er 
mappet, vil salgsprisen blive indsat. 
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I eksemplet her, er der valgt at specifikationer skal oprettes i forbindelse 
med oprettelsen af maskinen, hvorfor nedenstående vindue åbnes, ved 
tryk på ’Næste’. 

 

I vinduet vil de specifikationer, som er oprettet som tilhørende denne 
model af maskine, blive vist i skærmbilledet. Man kan vælge at udfylde 
specifikationsfelterne her, men det er ikke et krav. 

Til nogle af felterne findes der faste valgmuligheder, mens der til andre 
felter kan indtastes oplysninger i form af tekst og tal. 

Hvis man ønsker at specifikationerne skal udskrives på et arbejdskort, i 
forbindelse med service på maskinen, skal der sættes flueben i feltet 
’Udskriv på arbejdskort’. Dette kan være en nyttig information for de 
personer, der skal lave service og reparation af den specifikke maskine. 

 

Vælger man ’Næste’ og er der i DSM opsætningen valgt, at man vil 
oprettet maskinbudget, vil man få åbnet vinduet til indtastning af budget. 
Hvis man tidligere i forløbet indtastede en salgspris vil den automatisk 
være overført til budgettet: 
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Man kan nu vælge ’Udfør’ og få maskinen oprettet. 

Anvendelse af eksisterende varenummer i maskinoprettelsen 
 

 

Hvis man på Trin 1 i maskinguiden fjerner markeringen i feltet ’Opret’, 
under overskriften ’Vare’, kan man udvælge et eksisterende varenummer, 
som så knyttes til maskinkortet. Det er kun muligt at anvende varer, hvor 
modelspecifikationer er oprettet. 
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Når man vælger knappen ’Næste’, åbnes nedenstående skærmbillede:  
I feltet ’Vare’ skal man indtaste varenummer direkte eller lave opslag (F4) 
i vareoversigten. 

På de øvrige linjer vises samtlige tilgængelige specifikationer, også 
selvom der i modelbasen er oprettet en modelgruppeskabelon med et 
begrænset antal specifikationer: 
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Når man klikker på ’Næste’ vises de til varen hørende gruppe- og 
modeloplysninger. Disse kan ikke ændres. 
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Herfra fungerer maskinoprettelsen som tidligere beskrevet i dette 
dokument. 

 

Eksempler på anvendelse 
 

 

I det følgende vil vi se på nogle eksempler på anvendelse af 
maskinoprettelsesguiden. 

Principperne for oprettelsen er de samme, men der kan være stor forskel 
på de oplysninger, der skal/kan udfyldes ved oprettelsen, afhængig af om 
det sker fra hhv. købs- eller salgsordre under modullet for Maskinhandel. 

Opret maskine fra købsordre 
I det første eksempel opretter vi en maskine direkte fra en købsordre. 

Købsordren oprettes på vanligvis med indsættelse af 
leverandøroplysninger i købsordrehovedet. På købsordrelinjen indsættes 
’Type’ = Vare og ’Transaktionskode’ = Køb. Herefter vælges funktionen 
Linje og Opret maskine: 
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Nu åbnes Maskinoprettelsesguiden: 
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Da vi fremover gerne vil starte guiden op i dette første billede undlader vi 
at markere feltet ’Skip step 1 fremover”. 

Da vi ønsker at guiden automatisk skal tildele varenummer og 
maskinnummer fra de dertil oprettede nummerserier i DSM opsætningen, 
lader vi både feltet ’Nummer’ under overskrifterne ’Vare’ og ’Maskine’ stå 
tomme. 

Vi ændrer ikke værdien på den datakilde, der skal anvendes i forbindelse 
med maskinoprettelsen, og lader således MB (Maskinbladet) stå i feltet 
Nummer under ’Modelkilde’. 

Vi ønsker at se, og evt. redigere, de til maskinen knyttede specifikationer, 
og lader derfor markeringen i feltet ’Redigér Specifikationer” stå. 

Herefter klikker vi ’Næste’ og står derved i feltet ’Modelsøgning’.  
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Vi skal have oprettet en ’Trailersprøjte’. Vi ved at modellen hedder UG 
4500 og taster UG 4500 i søgefeltet. 

Guiden finder en maskine i modeldatabasen, som indeholder vores 
søgeord UG 4500, en Trailersprøjte fra Amazone: 
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Vi ønsker at vælge Trailersprøjten og klikker derfor på linjen med 
musen og taster Enter og får dermed automatisk udfyldt oplysningerne 
om gruppe, undergruppe, fabrikat og model. 

Da maskinen, vi er ved at købe, hverken er brugt eller en 
udlejningsmaskine, lader vi disse felter forblive blanke, og klikker på 
’Næste’ 

 

I dette billede Indtaster vi en Beskrivelse 2 til maskinen og det Eksterne 
serienummer. Vi ønsker at maskinen skal knyttes til en garantitype, men 
kan se, at feltet er tomt, hvilket betyder, at varekategorikoden MN-4000, 
ikke er knyttet til en garantitype.  
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Men vi har mulighed for selv at knytte maskinen til den ønskede 
garantitype ved at indtastet garantitypekoden eller lave opslag (F4) i feltet 
og se de mulige garantityper. 

Herved vises garantitypeoversigten. Vi vælger garantitype 100-6M, som 
bl.a. giver den fremtidige køber 6 måneders garanti på alle reservedele 
(udregnes fra salgsdatoen). 

 

Vi indtaster nu en salgspris på kr. 55.465,00. De øvrige felter udfyldes 
ikke. 
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Herefter vælges ’Næste’. 

Da der ikke er knyttet en skabelon til modelundergruppen, og vi har valgt, 
at vi ønsker at redigere specifikationer, kommer denne dialog boks som vi 
svare ja til. Derved får vi kopieret alle specifikationer til det nye 
maskinkort. 

 

I det efterfølgende billede har vi mulighed for at indtaste yderligere tekster 
vedr. maskinen. 



Maskinoprettelsesguide                 

 

 25 

 

Klikker vi ’Næste’, vil vinduet med specifikationer blive åbnet, og vi får 
mulighed for at redigere specifikationerne. Salgsprisen, som vi indtastede 
tidligere i guiden, er kopieret med over i specifikationen ’Pris’: 
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Igen kan vi klikke ’Udfør’ og få maskinen oprettet, men vi kan også vælge 
’Næste’ og få mulighed for at indtaste budgettal. Salgsprisen er også 
kopieret til budgettet: 

 

Vi klikker nu ’Udfør’. Herved oprettes maskinen og det tilhørende varekort.  
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Vi vender automatisk tilbage til det bilag, vi oprettede maskinen fra, og 
kan se, at købslinjen er oprettet med maskinen: 
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Opret maskine fra salgsordre 
I det følgende eksempel tager vi en maskine i bytte i forbindelse med salg 
af en ny maskine. 

Vi står på en maskinsalgsordre. Maskinen, vi sælger til kunden, er 
Trailersprøjten, som vi oprettede i det første eksempel. Salgslinjen er 
indtastet, og vi skal nu have lavet købslinjen på den maskine, vi tager i 
bytte. I den forbindelse skal maskinen også oprettes. Vi vælger ’Vare’ i 
Type og ’Køb’ i transaktionstype, og vælger funktionen Linje - Opret 
maskine: 

 

På den første side i guiden ændrer vi ikke værdierne. Dermed lader vi 
systemet tildele vare- og maskinnummer ud fra de opsatte nummerserier i 
DSM opsætningen, vi benytter modelkilde Maskinbladet, og fortæller 
guiden, at vi ønsker at redigere specifikationerne: 
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Vi klikker ’Næste’. I dette billede søger vi efter den Trailersprøjte, som vi 
skal tage i bytte. Det er en Trailersprøjte fra Amazone, model UG 3000 
16M. Vi taster derfor UG 3000 i søgefeltet, og guiden finder 
Trailersprøjten i modeldatabasen.  
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Vi klikker med musen på linen med Trailersprøjten, og udvælger dermed 
linjen,  

Når vi taster ’Enter’, får vi automatisk udfyldt maskinoplysningerne. Da vi 
har oprettet maskinen med transaktionstype ’Køb’ på en salgslinje bliver 
feltet ’Brugt’ automatisk markeret: 

  

Vi taster herefter ’Næste’. Da maskinen er markeret som brugt har guiden 
indsat varekategorien for brugte maskiner: 
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Vi indtaster nu det Eksterne serienummer på Trailersprøjten: 

  

Da vi taster ’Enter’ får vi en besked op, som fortæller at en maskine med 
dette serienummer allerede er oprettet i systemet, og at der findes en 
servicejournal tilknyttet. Vi skal tage stilling til om denne journal skal 
knyttes til det nye maskinnummer, og den gamle maskine skal lukkes. 
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Vi svarer ja. 

  

Herefter indtaster vi en salgspris til maskinen 

  

Vi klikker nu ’Næste’ og får mulighed for at indsætte udvidede tekster: 
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Vi taster ’Næste’ og får nu mulighed for at redigere specifikationer. Som 
det fremgår, er salgsprisen, vi indtastede tidligere, kopieret til 
specifikationen ’Salgspris’: 

  

Vi klikker ’Næste’ og kan indtaste budgetoplysninger. Igen er salgspris 
kopieret med: 
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Vi klikker ’Udfør’, og maskinen oprettes, og vi returnerer til 
maskinsalgsordren: 
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Kigger vi på maskinkortet til Trailersprøjten, kan vi se, at den 
servicejournal, som var knyttet til det gamle maskinkort, er kopieret med 
over på det nye (funktionen Servicejournal - Oversigt). Derved bevares 
historikken omkring service: 
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Under fanen ’Detaljer’, feltet ’Servicejournalkæde’, kan vi se det gamle 
maskinnummer: 
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