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Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer) 

 

 

Beregn vareplanlægningsdetaljer anvendes til at nyberegne varens eller 
lagervarens oplysninger om genbestillingspunkt og maks. 
lagerbeholdning, ud fra salg af varen i en valgt periode.  

Disse oplysninger kan beregnes og opdateres automatisk ud fra tidligere 
salgstal, hvis varen/lagervaren tilknyttes en planlægningsprofilkode. 

Der kan vælges at køre efter en fast faktor eller en metode, der tager 
højde for omkostninger og lagerrente (Wilson) ved dannelse af max lager. 

Det er vigtigt at bestillingsbilledet udfyldes korrekt, da kombinationen af 
valg giver forskellige opdateringsmuligheder. Ønsker du hjælp til 
opsætning/igangsætning af funktionen, så kontakt JMA A/S for at 
rekvirere konsulentassistance fra en af vores konsulenter (kan ikke løses 
via vores support). 

Det er i den forbindelse muligt at vælge mellem at få opdateret med det 
samme eller at få dannet poster i en særlig kladde, hvor resultatet kan 
redigeres og derefter opdateres. 

Det er også muligt at simulere en opdatering ved at vælge en udskrift 
uden opdatering. 

I DSM opsætning angives i oversigtspanelet Generelt, om overflytninger 
skal medtages som salgstal. 
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Opsætning af planlægningsprofil 
 

 

Planlægningsprofilerne vedligeholdes under Afdelinger – Lagersted – 
Reservedele - Opsætning – Planlægningsprofilliste: 

 

Planlægningsprofilen består af: 

§ Planlægningsprofilhoved med stamoplysninger.  
§ Planlægningsprofil linje hvor tidligere salg (statistik perioden) vægtes  
§ Planlægningsprofilkostpriser, hvor kostprisen fra varen medtages i 

vægtingen (funktionsknap i båndet: Planlægningsprofil kostpriser).  
§ Til hver kostpris kan der angives et fast opsæt for varer med lav 

omsætningshastighed. 

 



Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer) 

 

 

15.4.15 3 

Planlægningsprofil hoved  
 

 

Ved beregningstype Normal er følgende felter låst: 

 

Ved beregningstype Wilson er følgende felter låst: 

 

Reglerne for, hvordan en vares planlægningsoplysninger beregnes, 
sættes op via planlægningsprofilen. Der kan/bør anvendes forskellige 
planlægningsprofiler (dog kun en profilkode pr vare pr. lokation) 

Feltet Kode 
Her angives en kode, der identificerer planlægningsprofilen. 

Feltet Beskrivelse 
Her angives en tekst, der beskriver planlægningsprofilen. 

Feltet Beregningstype 
Typen bruges til at angive hvordan maxlager skal beregnes. Der kan 
vælges mellem typerne Normal og Wilson. 

§ Ved beregningstype Normal beregnes maxlager som antal dage man 
maksimalt vil kunne dække (i forhold til salget og kostprisen på varen) 
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§ Ved beregningstype Wilson anvendes en modificeret Wilson formel til 
at beregne den optimale ordrestørrelse. Ved denne beregning tages 
der højde for hvor mange stk. der er solgt af varen, kostprisen, 
lagerrenten samt håndteringsomkostninger ved bestilling af varen.  

Feltet Periodetype 
Her angives hvilken periodetype, der ønskes anvendt til vægtningen – der 
kan kun vægtes for samme periodetype (feltet bruges til omregningsfaktor 
mellem dage og pct. og til at styre periodeangivelsen på linjerne). 

Feltet Genbestillingspunkt (dage) 
I feltet genbestillingspunkt (dage) angives hvor mange dage der skal være 
teoretisk lagerdækning til, fra en bestilling afgives og til varen er på lager 
inkl. evt. restordre. 

Feltet Genbestillingspunkt (beregn. pct.) 
I feltet angives hvilken procent der skal anvendes ved beregning af 
Genbestillingspunkt.  

Bemærk at der automatisk omregnes på felterne Genbestillingspunkt 
(dage) og Genbestillingspunkt (beregn pct.). 

Feltet Maks. lagerbeh. (dage) 
Kan kun udfyldes ved beregningstype Normal 
I feltet Maks. lagerbeh. (dage) angives hvor mange dages lagerdækning, 
man højest vil lagerføre. 

Feltet Maks. lagerbeh. (beregn. pct.) 
Kan kun udfyldes ved beregningstype Normal 
I feltet angives hvilken procent der skal anvendes ved beregning af Maks. 
lagerbeh. (beregnet pct.). 

Bemærk at der automatisk omregnes på felterne Maks. lagerbeh. (dage) 
og Maks. lagerbeh. (beregn pct.). 

Felterne Genbestillingspunkt/ Maxlager (afrund. retn.) 
I felterne angives hvilken afrundingsmetode, der skal anvendes ved 
beregning af Maxlager og Genbestillingspunkt. 
Der er følgende valgmuligheder:  

§ Nærmeste - almindelige afrundingsregler 
§ Op  - der rundes altid op til nærmeste hele 
§ Ned - der rundes altid ned til nærmeste hele 
Feltet Håndteringsomkostning 
Kan kun udfyldes ved beregningstype Wilson 
Her angives de omkostninger som det koster, at håndtere en ordrelinje.  
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Man bør tage højde for tiden/omkostningerne, der bruges på at afgive en 
bestilling, modtage og lægge varen på plads, bogføring af købsfakturaen 
samt betaling af leverandøren. 

Lagerrente 
Kan kun udfyldes ved beregningstype Wilson 
Her angives den rente, som det koster at lagerføre varen (den tabte rente 
på pengebinding i lageret). 

Maks. Periode 
Kan kun udfyldes ved beregningstype Wilson 
Her angives hvor lang tid man ønsker at have lagerdækning til, f.eks. 1 år. 

 

Planlægningsprofil linje 
 

 

Feltet Planlægningsdatoformel 
Her skal du angive den datoformel, der skal anvendes til beregning. 

Indmeldes der f.eks. 2 datoformler 1M= vægt 10 og 2M= vægt 14, betyder 
dette, at antal solgte 1 Måned tilbage i tiden vægtes med faktor 10, antal 
solgte det næste måned tilbage i tiden vægtes med faktor 14 ved 
beregning. 

Feltet Vægt 
Her angives den vægt, der skal anvendes for den tilhørende datoformel. 

Feltet Total vægtning 
Beregningsfelt, der summerer den indtastede vægtning. Det anbefales, at 
den totale vægtning for alle formlerne giver 100 %. 

 



Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer) 

 

 

15.4.15 6 

 

Planlægningsprofil kostpriser 
 

 

 

Det er muligt at differentiere vægtningen af bestillingspunkt og makslager 
(kun ved metoden Normal) på kostprisniveau. Hvis varen koster mellem 0 
og 4,99 kr. så multipliceres resultatet med 10 og koster en vare mellem 
500 og 999,99, så multipliceres resultatet med 3. 

Kostpris 
Her angives fra-kostpris for varen, som faktoren gælder for. 

Faktor 
Her angives den faktor som bestillingspunkt og makslager skal 
multipliceres med. 

. 
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Funktionen ’Salg mindre end’ 
Under funktionsknappen ’Salg mindre end’ i båndet, er det muligt at lave 
faste genbestillingspunkter og max lager for hver kostpris, hvis salget ikke 
er for større end angivet. 
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Opsætning varekort 
 

Herefter skal de enkelte varer, hvor der ønskes foretaget en automatisk 
beregning af planlægningsoplysninger, mærkes med den 
planlægningsprofil, der skal anvendes til beregning (feltet 
Planlægningsprofilkode på oversigtspanelet ’Planlægning’): 

 

Bemærk, at genbestillingsmetode på varen skal være Maks. antal, hvis 
max/min-beregning skal kunne foretages automatisk ud fra varens poster. 

Genbestillingsmetode må ikke være Ordre eller Lot-for-lot, hvis 
planlægningsprofilkode indtastes på varen. 

Køres funktionen Opret lagervare (pr. lokation) på varekortet, vil en evt. 
indtastet planlægningsprofilkode blive kopieret med over. 
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Opsætning på lagervarekort 
 

Som på varekort. 

Køres funktionen Opret lagervare (pr. lokation) på varekortet, vil en evt. 
indtastet planlægningsprofilkode blive kopieret med over. 

 

Beregningskørsel 
 

Beregning af planlægningsdata startes under Afdelinger – Lagersted – 
Reservedele - Periodiske aktiviteter - Beregn vareplanlægningsdetaljer. 

Alternativt kan kørslen startes via Afdelinger – Lagersted – Reservedele – 
Periodiske aktiviteter – Vareplanlægningskladdelinjer, funktionsknappen 
’Hent Vareplanlægningsdetaljer’ i båndet. Start af beregningskørslen fra 
dette menupunkt anvendes i forbindelse med dannelse af poster i 
kladde/redigering heraf. 

I første skærmbillede kan angives hvilke intervaller, kørslen skal omfatte: 
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For feltet Lokationsfilter: 

Sættes der et filter på lokationsfilteret på oversigtspanelet for Vare, så 
angiver man at salget fra disse lokationer, medtages i beregning. Se bilag 
I for regler. 

 

På fanen oversigtspanelet for Indstillinger finder du følgende 
valgmuligheder: 

Feltet Medtag ikke varer nyere end 
I feltet angiver man om startperioden for salgstallene skal starte pr. dags 
dato eller om den skal rykkes en periode. I feltet kan anvendes tegn for 
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periode 1U (= 1 uge fra arbejdsdatoen), 3M (= 3 måneder fra 
arbejdsdatoen).  

Skæringsdatoen anvendes som udgangspunkt for beregning i henhold til 
datoformlerne på planlægningsprofilkoden. 

Feltet Skip vare solgt færre gange end 
Her angives, at varer der er solgt færre gange end det antal der skrives i 
feltet, ikke skal medtages i kørslen. 

Feltet Plan. profil filter (varekort)  
Her angives et filter for hvilke planlægningsprofiler på varekortet, der skal 
medtages i beregning og opdateres. 

Feltet Plan. profil filter (Lagervare) 
Her angives et filter for hvilke planlægningsprofiler på lagervarekortet, der 
skal medtages i beregning og opdateres. 

Feltet Opdater Lokationer (filter) 
Angiver hvilke lokationer (Lagervarekort) der skal opdateres.  

Feltet Opdater varekort/lagervarekort 
Angiver om det er varekortet og/eller lagervarekortet, der skal opdateres. 

Feltet Vis kun ændringer 
Sættes der et flueben i dette felt udskrives listen kun for de varenumre, 
hvor der sker en ændring på varekortet og/eller lagervarekortet. 
Ved opdatering / dannelse af poster i kladde vil det også kun være disse 
varer, der opdateres/dannes poster for. 

Feltet Udskrift 
Sættes der et flueben i dette felt – og kun i dette felt - simuleres kørslen 
og der udskrives kun en liste. 
Feltet kan markeres sammen med et af felterne ’Opdater varer’ eller ’Dan 
kladde’, så der både udskrives liste samt opdateres eller dannes poster i 
kladde. 

Feltet Opdater Varer 
Markeres feltet vil der ske opdatering af beregningsresultaterne ind på 
varekort / lagervarekort. Det er ikke muligt både at vælge Opdater varer 
og Dan kladde. 

Feltet Dan kladde 
Markeres feltet, skal man i feltet ’Vareplanlægningskladdenavn’, angive 
det kladdenavn som man ønsker at oprette kladdelinjerne i. 
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Kørslen vil så danne poster i den angivne kladde – posterne kan herefter 
redigeres i kladden: Når dette er foretaget, kan man via funktionsknappen 
’Opdater varer’ i båndet, få opdateret sine varekort/lagervarekort. 

 

 

Bemærk at beregningskørslen startes ved at vælge Udskriv/Vis 
udskrift uanset om der er markering i feltet ’Udskrift’ eller ej. 
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Bilag I 
 

Vigtigt: kombinationen af hvilke lokationer, der beregnes for og 
hvilke lokationer der skal opdateres, og om der skal opdateres 
varekort/lagervarekort giver forskellige beregninger. 

Lokation 
beregning 

lokation 
opdatering 

Opdatere 
varekort 

Opdatere 
Lager 

 varekort 

Beskrivelse af håndtering 

Alle Alle ja   For hovedlokationen anvendes salgstal fra alle 
lokationer til at beregne genbestillingspunkt og 
maxlager.  

 ja For lager pr. lokation anvendes salgstallene fra 
lokationerne og der opdateres 
genbestillingspunkt og maxlager på alle lager 
pr. lokation (som programmet fungerer i version 
1.60, men kun hvis der er planlægningsprofil på 
lagerkortet). 

Filter 
 

Alle 
 

ja  For hovedlokationen anvendes salgstal fra 
udvalgte lokationer til at beregne 
genbestillingspunkt og maxlager.  
 

 ja For lager pr. lokation anvendes salgstallene fra 
det udvalgte filter og opdaterer alle lagervare pr. 
lokation med genbestillingspunkt og maxlager 
fra beregningen (ny funktion i programmet, men 
kun hvis der er planlægningsprofil på 
lagerkortet). 

Filter Filter ja  For hovedlokationen anvendes salgstal fra 
udvalgte lokationer til at beregne 
genbestillingspunkt og maxlager.  
 

 ja For lager pr. lokation anvendes salgstallene fra 
det udvalgte filter og opdaterer alle lagervare pr. 
lokation med genbestillingspunkt og maxlager 
fra beregningen (ny funktion i programmet, men 
kun hvis der er planlægningsprofil på 
lagerkortet). 

 

 

 

 

 

  

 

 


