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1.3.16 1 

Opfyldning af lager i biler 

Såfremt servicebiler er oprettet som lokationer og de varenumre, som 

findes i bilerne er oprettet under Lagersted – Planlægning & Udførelse – 

Lagervare (pr. lokation), kan der ved hjælp at kørslerne ’Beregn plan’ og 

’Udfør aktionsmeddelelse’ i indkøbskladden dannes overflytningsordrer på 

det beregnede behov pr. bil. 

Opsætning 

 

De enkelte servicebiler skal være oprettet som lokationer under 

Opsætning – Programopsætning – Lagersted – Lager - Lokationer: 

 

Desuden skal der under lokationer være oprettet en transitlokation 

(bemærk markering i feltet ’Brug som transitlokation’): 
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1.3.16 2 

 

Under Opsætning - Programopsætning – Lagersted – Lager – 

Overflytningsruter skal du nu definere en overflytningsrute: 

 

Klik på funktionsknappen Vis matrix: 
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Find nu det felt, hvor overflyt fra-kode er hovedlageret i kombination med 

servicebilen. 

Klik i feltet – herved fremkommer et hjælpe-vindue. I feltet Transitkode 

skal du angive transitlokationen, som du tidligere har oprettet under 

lokationer: 

 

Ved klik på OK vendes tilbage til skærmbilledet overflytningsruter, som nu 
ser således ud: 
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De varer, som medbringes i bilerne, skal oprettes som Lagervare (pr. 

lokation) under Lagersted – Planlægning & Udførelse: 

 

På oversigtspanelet Genbestilling, skal genbestillingssystem være 

Overflytning, og Overflyt fra-kode skal være lokationskoden for 

hovedlageret: 
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1.3.16 5 

 

Herefter kan der på normal vis beregnes plan i indkøbskladden for 

lokationen ’Servicebil’, og ved ’Udfør aktionsmeddelelse’ vil der nu blive 

dannet en overflytningsordre i stedet for en indkøbsordre. 

En mulig arbejdsgang kunne således være at starte med at køre beregn 

plan og danne overførselsordrer til de forskellige servicebiler og derefter 

køre beregn plan for hovedlageret – herved vil der blive dannet 

indkøbsordrer til hovedlageret incl. de behov til biler, hvor der ikke er 

lagerdækning på hovedlageret. 


