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Modtagelse og fordeling af købsordrer 

Dette er en funktion til modtagelse af købsordrer samt automatisk 

fordeling af de hjemkomne varer på salgs-, service- og overførsels-ordrer 

med behov for disse. 

 

Opsætning 

Følgende opsætninger er en forudsætning for at funktionen fungerer 

korrekt: 

Modtag og fordel prioritet: 

 

Denne opsætning bruges ved fordelingen af de hjemkomne varer. 

Varerne tildeles ordrer i den angivne prioritetsrækkefølge. 

Dokumenttype: 

Her kan vælges: Salgsordre, Specialsalgsordre, Serviceordre eller 

Overførselsordre. Angiver om denne ordretype skal medtages i 

fordelingen. 

Afsendelsesadvis: 

Her kan vælges: Delvis eller Komplet. Angiver om delvis eller komplet 

levering af ordrerne skal medtages i fordelingen. Begge kan angives (på 

hver sin linje) for at prioritere mellem disse. 
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Prioritetstype: 

Her kan vælges: Høj, Medium eller Lav. Bruges til at prioritere hvilke 

ordretyper der skal leveres til først. 

Prioritetsnummer: 

Her kan angives et tal for yderligere prioritering mellem linjer med ens 

Prioritetstyper. 

Reservationer: 

Kolonnen er ikke synlig i opsætningen, men kan tilvælges via funktionen 

”Vælg kolonner …”. Hvis der i virksomheden benyttes 

reservationssystemet, kan der her vælges hvorledes disse skal prioriteres 

i forhold til de linjer, der ikke har reservationer..  

 

Modtag og fordel opsætning: 

 

Her angives de aktiviteter der skal udføres når fordelingen gennemføres, 

samt rækkefølgen af disse. 

Rækkefølge: 

Et tal til sortering af rækkefølgen af aktiviteterne. 

Rapporttype: 

Her kan vælges: Udskriv, Bogfør købsordre, Bogfør salgsordre, Bogfør 

overførselsordre og Bogfør serviceordre. 

Beskrivelse: 

Frit tekstfelt 

Rapport-id: 
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Her vælges den rapport der skal udskrives, bruges kun ved Rapporttype 

Udskriv. De 3 viste rapporter er specielt udviklede til denne funktion. 

Rapportoverskrift: 

Rapportens navn, udfyldes automatisk ved udfyldelse af rapport-id. 

Udskriv: 

Bruges kun ved de 4 bogfør rapporttyper. Angiver om der skal udskrives 

leverancesedler i forbindelse med bogføringen. 

Man skal i denne forbindelse være opmærksom på, om man andre steder 

i DSM, har angivet at visse former for rapporter IKKE skal udskrives. 

Dette gælder f.eks. DSM Opsætningen, hvor der kan fravælges udskrifter 

af følgesedler. 

Udfør: 

Angiver om aktiviteten skal udføres eller ej. 

DSM Opsætning: 

Under DSM opsætning kan man angive, hvor mange eksemplar af 

følgesedlen, der skal udskrives. Som standard er der angivet 1. 
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Funktionalitet 

Funktionen modtag og fordel startes fra købsordrer: 

 

Herved vises: 

 

I den øverste del af billedet vises købslinjerne fra den købsordre man 

behandler. 

I den nederste del af billedet vises de salgs-, service- og overførselsordrer 

der har behov for den valgte købslinje. 

I eksempelbilledet ovenfor har vi valgt købslinjen med vare ’113738 

Generator’ og den nederste del af billedet viser at der er behov for denne 

på en salgsordre samt en serviceordre. 

Kolonnen ’Modtag (antal)’ viser at vi modtager 6 stk. af varen. 

Kolonnen ’Total antal til dir. Afsend.’ viser at der er 2 af disse 6, der skal 

leveres. 

I kolonnen ’Nødvendigt antal’ vises det antal der skal leveres på salgs- 

eller service-ordren. ’Antal til dir. Afsend.’ viser det antal der vil blive 

leveret til salgs- eller service-ordren når fordelingen udføres. 

Ved tryk på knappen ’Udfør’ vises: 
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Dette er de ting der kan udføres nu (fra opsætningen ’Modtag og fordel 

opsætning’). 

Man kan trykke på ’Rediger liste’ for at fravælge/tilvælge funktioner. 

Ved tryk på ’OK’ udføres de valgte aktiviteter. 


