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Oprettelse af ’Varekort pr. lokation’ (via opgaveplanlægger) 

 

Varekort pr. Lokation kan oprettes via en rapport, som skal afvikles via 

opgaveplanlægger. 

Opret lagervare pr. lokation 

 

For at danne varekort pr. lokation køres rapport 6052102 ’Opret lagervare 

pr. lokation uden udskrift’.  

 

Rapportens bestillingsbillede ser således ud: 

 

I eksemplet ønskes der dannet varekort pr. lokation for alle andre 

lokationer end H, som i dette tilfælde er hovedlageret. De øvrige 

lokationer er i eksemplet servicevogne. 
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Hvis der er bogført køb eller salg, og lokationen ligger indenfor det valgte 

filter, så oprettes lagervare pr. lokationskort for den lokation, hvor 

faktureringen er foretaget. 

Da der i eksemplet er valgt andre lokationer end hovedlageret (dette 

kunne f.eks. være servicevogne) skal standard genbestillingssystem 

sættes til Overflytning, og Overflyt fra-kode sættes til hovedlagerets 

lokation, i dette tilfælde H.  

Dette gøres, idet der ikke skal dannes indkøbsforslag for lokationerne, da 

de i vort eksempel er servicevogne.  

Varekort pr. lokation oprettes med følgende oplysninger: 

Felt Værdi 

Placeringsnr. Blank 

Alternativ placeringsnr. Blank 

Genbestillingssystem Fra indstillingsfanen 

Overflyt fra-kode Fra indstillingsfanen 

Kreditornr. Overføres fra vare 

Leverandørs varenr. Overføres fra vare 

Leveringstid Overføres fra vare 

Genbestillingsmetode Fra indstillingsfanen 

Genbestillingscyklus Blank 

Sikkerhedstid Blank 

Sikkerhedslager 0 

Genbestillingspunkt 0 

Maks. Lagerbeholdning 0 

Min. ordrestørrelse 0 

Maks. Ordrestørrelse 0 

Oprundingsfaktor 0 

Planlægningsprofilkode Fra indstillingsfanen 

 

Transit-lokationer kan ikke medtages i kørslen, disse vil automatisk blive 
frasorteret. 

Findes der i forvejen et lokationsvarekort vil dette IKKE blive ændret. 

 

Såfremt det ønskes kan der også oprettes lagervarekort pr. lokation for 

hovedlagerets varer (eller en anden lokation, hvor der skal kunne køres 

bestillingsforslag). I så fald startes rapporten med følgende parametre: 
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Opgaveplanlægger 

 

Rapport 6052102 afvikles som tidligere nævnt via opgaveplanlægger. 

For flere oplysninger: Se vejledningen Opgaveplanlægger på JMA’s 

Extranet (www.jma.dk). 

 

 

http://www.jma.dk/

