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Lageroptælling 

For at kunne optælle skal beholdningen først beregnes. Man bruger den 

samme lageroptællingskladde, uanset om man tæller op pr. vare eller for 

den ønskede lokation og placering (dvs. hvis man benytter funktionaliteten 

omkring lagervare pr. lokation). 

Beregning af beholdning 

 

Vælg Lagersted – Lager – Lageropgørelseskladder. 

 

Funktion – Beregn beholdning 

Hvis man ikke har eller benytter funktionaliteten vedr. Lagervarer pr. 

lokation, skal man vælge funktionsknappen Beregn beholdning under 

fanen Handlinger i båndet. 
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På oversigtspanelet Vare, kan der angives f.eks. hvilke varenumre, 

lokationer og/eller placeringer, der skal medtages i beregningen. 

Funktion – Beregn beholdning (Lagervare pr. lokation) 

Hvis man benytter funktionaliteten vedr. Lagervarer pr. lokation, skal man 

vælge funktionsknappen Beregn beholdning (Lagervare pr. lokation) – 

denne findes også under fanen Handlinger i båndet.  
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På oversigtspanelet Vare, angives lokation og f.eks. hvilke varer og/eller 

placeringer, der skal medtages i beregningen 

 

På oversigtspanelet Indstillinger skal der, uanset om der benyttes 

Lagervare pr. lokation eller ej, angives en ønsket bogføringsdato (= 

optællingsdato) og et bilagsnummer. 

 

Ønskes varer med 0 i beholdning med på optællingslisten skal feltet 

’Varer ikke på lager’ markeres. 

 

Feltet ’Medtag varer uden poster’: Hvis dette felt er krydset af bliver varer 

uden poster (f.eks. nyoprettede varer) medtaget i 
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lageropgørelseskladden. Disse varelinjer får type = opregulering og nul i 

antal.  

I kørslen ’Beregn beholdning’ får de lokationskode fra 

virksomhedsoplysninger (typisk H) og i kørslen ’Beregn beholdning 

(Lagervare pr. lokation)’ får de lokation fra lokationsfiltret på kørslen. 

 
 

Når kladden er beregnet kan optællingslisten udskrives 

Optællingsliste 
 

Når lageropgørelseskladden er dannet kan der udskrives en 

optællingsliste. Udskriften bestilles via funktionsknappen Udskriv under 

fanen Handlinger i båndet, eller under Lagersted – Lager - Rapporter – 

DSM Lageropgørelsesoversigt. 

 

 

Vælg DSM Lageropgørelsesoversigt og Udskriv. 
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Under oversigtpanelet Indstillinger kan det angives om antal skal 

udskrives på optællingslisten. 

 

Vælg knappen Udskriv for at udskrive optællingslisten 
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Indmelding af optælling 
 

Når optællingen er afsluttet og skal indmeldes, vælges den kladde som 

man ønsker at indmelde under Lagersted – Lager – 

Lageropgørelseskladder. 

Da optællingslisten udskrives i placeringsorden bør sortering på 

lageropgørelseskladden ændres, således at der også i kladden sorteres 

på placering – dette gøres ved at klikke i kolonneoverskriften vedr. 

placering.: 

 

Antallet kan ændres hvis den optalte mængde er forskellig fra den 

beregnede mængde i kolonnen Antal (Optalt).  

Når indmeldingen er færdig bogføres kladden ved at vælge 

funktionsknappen Bogfør. Svar Ja til at kladden kan bogføres. 

Andre muligheder: 

Det er endvidere muligt at indtaste placeringsnummer og/eller alternativ 

placeringsnr. og få det opdateret på varekortet eller på ’lagervare pr. 

lokation’-kortet. 

Hvis der er oprettet lagervare pr. lokation for den pågældende vare, bliver 

dette kort opdateret, ellers bliver varekortet opdateret. 

For at opdatere vælges funktionsknappen ’Opdater placeringsnr. på 

markerede linjer’. 

Det er endvidere muligt at markere flere linjer, så de bliver blå, og derefter 

opdatere disse. 
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Enkelt optælling 

Hvis man ønsker at op/nedregulere antal uden først at beregne 

beholdning, vælges Lagersted – Lager – Varekladder. 

 
 
 

Bogføringsdato, Posttype (op/nedregulering), Bilagsnr., Varenr., Lokation 
og Antal indtastes. Når indtastningen er afsluttet kan der bogføres. 
 
Bemærk at feltet Antal altid skal udfyldes med et positivt tal. Det er valget 
af Posttype, der bestemmer om der bogføres med positivt (opregulering) 
eller negativt (nedregulering) antal. 
 
Både op- og nedreguleringer foretages til kostpris.  

 

 


