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Obligatoriske felter 

I systemet er der mulighed for at definere, at bestemte felter på f.eks. købs-, salgs- og 
serviceordre skal være udfyldt, før ordren kan bogføres. Der vil være advarsel vist i 
Faktaboks så længe, der på orden findes ikke udfyldte obligatoriske felter. 

Opsætning 
 

 

Opsætning foretages under Afdelinger – Økonomistyring – Opsætning – Obligatoriske 
felter. 

Opsætning kan foretages for følgende menupunkter: 

§ Købsrekvisition 
§ Købsordre 
§ Købsfaktura 
§ Købskreditnota 
§ Købsrammeordre 
§ Købsreturvareordre 
§ Salgstilbud 
§ Salgsordre 
§ Salgsfaktura 
§ Salgskreditnota 
§ Salgsrammeordre 
§ Salgsreturvareordre 
§ Servicetilbud 
§ Serviceordre 
§ Udlejningstilbud 
§ Udlejningsordre 
 

I feltet Dokument øverst i billedet skal du vælge hvilket program/dokumenttype, du vil 
oprette obligatoriske felter til.  

Du skal oprette obligatoriske felter for hver dokumenttype, hvor du ønsker at anvende 
funktionen. 

Når du har valgt dokumenttype, skal du angive hvilket felt / hvilke felter, der skal være 
obligatoriske for typen. 
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Du kan klikke F4 i feltet ’Feltnummer’ og få vist en oversigt over samtlige felter, der 
hører til den valgte type, dvs. du kan i nogle tilfælde se felter her, som ikke er synlige 
på f.eks. købsordrehovedet. 

Når du har indtastet et feltnummer (eller valgt det via F4) vil feltnavnet blive vist i 
kolonnen Feltnavn. 

Du kan vælge så mange felter, du ønsker. 

I eksemplet nedenfor er det defineret, at feltet ’Sælgerkode’ og ’Ansvarscenter’, ved 
oprettelse af salgsordre, skal være udfyldt før der kan oprettes salgsordrelinjer: 

 

 



Obligatoriske felter                 

 

 

 15.4.15 3 

Anvendelse 
 

 

I eksemplet går vi nu over i salgsmenuen for at oprette en ny salgsordre. 

 

Salgsordrehovedet oprettes på vanlig vis, men vi ’glemmer’ at indtaste Ansvarscenter 
(og vi har jo netop defineret at ansvarscenter skal udfyldes). 

I Faktaboksen ’Obligatoriske felter’ bliver vi oplyst om, at vi mangler at udfylde feltet 
’Ansvarscenter’, der er markeret med rød farve. 

Salgsordren kan godt laves færdig, uden at de obligatoriske felter er udfyldt, men ved 
Bogføring af salgsordren vil der fremkomme fejlmeddelelse, der fortæller, at der 
mangler udfyldelse af obligatoriske felter. 
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Først når alle obligatoriske felter er udfyldt (i dette eksempel Sælgerkode og 
Ansvarscenter) og der ikke er linjer markeret med rødt i faktaboksen for Obligatoriske 
felter, kan salgsordren bogføres. 

 


