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Overførsel af købsordre til leverandør 

Denne vejledning beskriver, hvorledes købsordrer kan overføres fra DSM-

systemet til ønsket leverandør. 

Pr. 1. september 2015 kan der overføres ordrer til følgende leverandører: 

Agco 

Ditch Witch 

DK-Tec 

Grene 

HCP 

Holmer 

Husqvarna 

Hydra-Grene 

JD (JD Point) 

Jonsered 

Kverneland 

LMB 

MI 

NH (ASAP) 

Parker 

SAME 

Väderstad 

Nedenfor beskrives, hvordan funktionaliteten kan anvendes – er der brug 
for hjælp til opsætning, henvises til afsnittet ’Opsætning’ sidst i denne 
vejledning. 

 

Dannelse af fil til overførsel til leverandør 

I eksemplet overføres en bestilling til Grene: 

Der oprettes en købsordre til leverandøren – i dette tilfælde Grene - under 

Køb – Ordrebehandling – Købsordrer. 
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Vær opmærksom på at leverandørens varenummer skal være angivet på 

de varer, man ønsker at bestille. Her skal det ligeledes angives hvem 

leverandøren er.  

Opsætning foregår på de pågældende varekort under Køb – Planlægning 

– Varer, på oversigtspanelet Genbestilling.   

 

Når vareoplysningerne er i orden, klikkes på Funktion og på ’Send ordre 
(integration)’ i købsordrebilledet (fanen Handlinger). 
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Der vil i forbindelse hermed fremkomme en dialogboks, hvor det skal 

bekræftes, at ordren ønskes afsendt. Denne dialogboks kan eksempelvis 

se således ud, men kan også være lidt anderledes udformet: 

 

Når ordren er afsendt kvitteres med følgende meddelelse: 

 

 

 

Specielt pr. leverandør – ordreindtastning og afsendelse 

 

Agco 

Hvis der ikke er angivet et placeringsnr. på varekortet, vil der på filen, der 

skal overføres, i stedet for placeringsnr. stå købsordrenummeret. 

Der dannes en fil, som kan overføres til Agco net.  

Filen gemmes under den stivej, man har angivet på kreditorens 

integrationsinformationer, f.eks. c:\jmaasc\AGCObestilling. 
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Bemærk, at den fil, der dannes, har samme navn hver gang, dvs. at den 

forrige fil bliver overskrevet. 

Ditch Witch 

Der dannes en fil, som kan overføres til Ditch Witch.  

Filen indeholder leverandørens varenummer og bestillingsantal adskilt 

med tabulator. 

Filen gemmes under den stivej, man har angivet på kreditorens 

integrationsinformationer, f.eks. c:\maasc\dw+ordrenummer+.csv. 

Bemærk, at hvis der vælges samme filnavn hver gang, vil den forrige fil 

blive overskrevet. 

DK-Tec 

Ved afsendelse af ordrer fremkommer følgende meddelelse: 

 

Når der er kommet svar, vil det af købsordrens bemærknniger fremgå, 

hvilke varer/antal, der er afsendt. 

Der er 2 tilladte ordretyper hos DK-Tec: 
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Hvis egne købsordrenumre er længere end 7 cifre, skal der benyttes en 

særskilt bilagsnummerserie, der sættes op under integrationsinformation. 

 
Grene 

Når beskeden om at ordren er sendt fremkommer, så er dette en 

kvittering for, at bestillingsfilen skrives direkte til JMA’s ftp-server. 

Grenes server henter ordren herfra, og de tjekker på JMA’s server hver 2. 

minut og henter det, der måtte ligge af ordrer. 

Max. 2½ minut fra afsendelse vil ordren være i Grenes system. Hvis der 

er undtagelser herfra, skyldes det fejl på JMA’s servere, Grenes servere 

eller kommunikationslinjerne. En sådan fejl vil kunne forsinke en 

ordreafgivelse, så der bliver beregnet gebyr hos Grene. 

 
HCP 

Der dannes en fil, som kan overføres til HCP.  

Filen gemmes under den stivej, man har angivet på kreditorens 

integrationsinformationer, f.eks. c:\jmaasc\hcp+ordrenummer+.csv. 

Bemærk, at hvis der vælges samme filnavn hver gang, vil den forrige fil 

blive overskrevet. 
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Holmer 

Der dannes en fil, som kan overføres til Holmer.  

Filen gemmes under den stivej, man har angivet på kreditorens 

integrationsinformationer, f.eks. c:\jmaasc\Holmer+ordrenummer+.csv. 

Bemærk, at hvis der vælges samme filnavn hver gang, vil den forrige fil 

blive overskrevet. 

 
Husqvarna 

Der dannes en fil, som kan overføres til Husqvarna.  

Filen gemmes under den stivej, man har angivet på kreditorens 

integrationsinformationer, f.eks. c:\jmaasc\Husqvarna+ordrenummer+.csv. 

Den kommaseparerede fil indeholder felterne varenummer, antal, 

placering. 

Bemærk, at hvis der vælges samme filnavn hver gang, vil den forrige fil 

blive overskrevet. 

 
Hydra-Grene 

Ved klik på funktionsknappen vil der i dialogboksen stå, om ordren ønskes 

sendt til Grene (i stedet for Hydra-Grene).  

Dette er ikke en fejl!! 

 

Det er samme kørsel, der anvendes til begge leverandører, hvorfor der 

hentes ordet Grene og ikke Hydra-Grene. 

Der dannes en fil, som kan overføres til Hydra-Grene.  

Filen gemmes under den stivej, man har angivet på kreditorens 

integrationsinformationer. 

 
JD (JD Point) 

Der dannes en fil som kan overføres til JD Point.  

Filen gemmes under den stivej man har angivet på kreditorens 

integrationsinformationer, f.eks. c:\jmaasc\jdbestilling. 

Bemærk, at den fil, der dannes, har samme navn hver gang, dvs. den 

forrige fil vil blive overskrevet. 
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Jonsered 

Der dannes en fil, som kan overføres til Jonsered.  

Filen gemmes under den stivej, man har angivet på kreditorens 

integrationsinformationer, f.eks. c:\maasc\jd+ordrenummer+.csv. 

Bemærk, at hvis der vælges samme filnavn hver gang, vil den forrige fil 

blive overskrevet. 

Kverneland 

Når beskeden om at ordren er sendt fremkommer, så er dette en 

kvittering for, at bestillingsfilen skrives direkte til JMA’s ftp-server. 

Herfra videresendesordren til Kvernelands server. 

 

 
LMB 

Der dannes en fil, som kan overføres til LMB.  

Filen gemmes under den stivej, man har angivet på kreditorens 

integrationsinformationer, f.eks. c:\jmaasc. 

Bemærk, at den fil, der dannes, har samme navn hver gang (medmindre 

filnavnet indeholder dato/tid), dvs. den forrige fil vil blive overskrevet. 

 
MI 

Hvis der ønskes medsendt en leveringsadresse til MI, skal feltet 

’Kundenr.’ udfyldes på ordren. Leveringsadressen til MI dannes ud fra 

oplysningerne på den pågældende købsordres leveringsfane. 

Gyldige leveringskoder: 

3D 

MB 

3d-fo 

AFHENTES 

BREV 

EFTERKRAV 

EKSPRES 

FRAGTBIL 

M.A.V 

TNTINNIGHT 

LYNBUD 



Overførsel af købsordre til leverandør                  
 

 

1.3.16 8 

BANE 

POST 

Følgende ordretyper kendes hos MI: 

1 = Haste 

2 = Normal 

3 = Messe 

4 = Sæson 

 

 
NH (ASAP) 

Ved afsendelse af ordren skal feltet vedr. vort kontonr. hos New Holland 

udfyldes. Desuden skal det markeres, om evt. restordre skal slettes: 

 

Der dannes en fil, som kan overføres til New Holland.  

Filen gemmes under den stivej, man har angivet på kreditorens 

integrationsinformationer. 

 
Parker 

Ved at svare ja til at afsende ordren, afsendes en Email til leverandøren. 

 
SAME 

Der anvendes ordretyperne ST (Stock Order) og UR (Emergency). 

Anvendes andre ordretyper internt, skal disse oversættes via 

integrationsopsætningen. 
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Ved ordretype UR bliver leveringskode automatisk til 11 og transportkode 

007 i den dannede fil. 

Ved ordretype ST bliver leveringskoden automatisk 11 og transportkode 

228. 

Dvs. det er kun nødvendigt at angive ordretypen på købsordren. 

Der dannes en fil, som kan overføres til SAME.  

Filen gemmes under den stivej, man har angivet på kreditorens 

integrationsinformationer. 

 
Väderstad 

Der dannes en fil, som kan overføres til Väderstad.  

Filen gemmes under den stivej, man har angivet på kreditorens 

integrationsinformationer, f.eks. c:\maasc\Vaderstad+ordrenummer+.csv. 

Bemærk, at hvis der vælges samme filnavn hver gang, vil den forrige fil 

blive overskrevet. 

 

Hvis noget går galt 

 

Hvis man forsøger at sende ordren/danne filen, kan man møde beskeder 

som disse: 

 

Hertil svares Ja. Følgende billede vises nu: 
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Dvs., at leverandørens varenummer mangler på alle varer (på varekortet) 

under Genbestilling.  

 

Dette skal udfyldes, og herefter skal ordrelinjen genindtastes og den gl. 

linje slettes – ellers vil de nye oplysninger fra varekortet stadig mangle på 

ordrelinjen. 

To af linjerne fortæller, at der mangler Modtag (antal) på de pågældende 

ordrelinjer. Disse felter udfyldes, og ordren kan sendes igen. 

Bemærk! Har ordren først været forsøgt sendt, skal den åbnes igen før 

det er tilladt at rette i den eller sende den igen. (Ordren skifter status fra 

Åben til Frigivet når den afsendes – også selvom afsendelsen evt. går i 

fejl). Ordren kan genåbnes ved at klikke på funktionsknappen Åbn igen. 
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Hvis ordren har været sendt før 

Hvis ordren har været sendt før, får man følgende meddelelse.  

 

Svares der Nej til meddelelsen, afbrydes afsendelsen.  

Svares der Ja, får man efterfølgende spørgsmålet, om ordren skal sendes 

til leverandøren, hertil svares Ja.  

Afsendelsen vil nu gå i fejl, hvis ikke ordren tilrettes, idet tallene i Modtag 

(antal) skal udfyldes. Ordren skal nu åbnes igen (som beskrevet i 

ovenstående) og Modtag (antal) udfyldes.  

Klik slutteligt på Funktion og Send ordre (integration). Ordren sendes nu, 

og filen dannes. 

 

Opsætning 

 

 

Opsætning af integrationsoplysninger på kreditor 

Under Køb – Planlægning – Kreditorer, vælges kreditorkortet for den 

leverandør, der skal opsættes. I eksemplet opsættes Grene. 

Der klikkes på funktionsknappen Integrationsinformation. 

 



Overførsel af købsordre til leverandør                  
 

 

1.3.16 12 

 

Integrationsinformationer kan nu udfyldes som nedenstående: 

 

For leverandører, hvor der dannes en fil til upload, vil opsætningen se 

således ud (f.eks. NH): 
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Det er vigtigt, at den indmeldte sti er oprettet på brugerens PC. Er der 

flere brugere, der skal kunne overføre ordrer, skal stien være oprettet på 

alle brugeres PC (eller der skal anvendes et fællesdrev, som alle har 

adgang til). 

Hvis man ønsker at købsordrenummeret skal være indeholdt i filnavnet 

skal parameteren %1 benyttes i feltet Sti og filnavn: 

C:\jmaasc\NH bestilling%1.txt  
 

Fx: købsordrenummer: 12345 vil så komme til at hedde NH 

bestilling12345.txt 

 

Ønskes dato indeholdt i filnavn skal parameter %2 også medtages. 

C:\jmaasc\NH bestilling%1%2.txt  

 

Dato 19/6 – 2015 

Fx: købsordrenummer: 12345 vil så komme til at hedde NH 

bestilling12345190615.txt 

 

Ønskes klokkeslæt indeholdt i filnavn skal parameter %3 også medtages. 

C:\jmaasc\AGCO%1%2%3.txt  

 

Klokken 13:30:00 

Fx: købsordrenummer: 12345 vil så komme til at hedde NH 

bestilling12345190615133000.txt 
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Objektnummer 

Objektnr. skal være 6052016 til Grene – dette kan vælges ved at taste F6 

i feltet Objektnummer. 

 

Se nedenfor under de enkelte leverandører hvilket objektnummer, 

der skal anvendes. 

Integrationsoplysninger 

Tryk på AssistButton i feltet Integrationsgruppekode for at oprette en 

tilhørende integrationsgruppe. Billedet Integrationsgruppeliste 

fremkommer nu. Vælg Ny for at oprette, kald f.eks. gruppen Grene. 

 

 

Specielt pr. leverandør – opsætning 

 

Agco 
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Ditch Witch 

 

 
DK-Tec 

 

Afsendelsesstrengen er opbygget således: 

X-nummer:webkode@www.jma.dk/ordrer 
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Grene 

 

Sti- og filnavn: 

I eksemplet er angivet X99999 og XX99 – disse oplysninger 

(brugernummer/password) oplyses af JMA. 

 
HCP 
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Holmer 

 

 

 
Husqvarna 
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Hydra-Grene 

 

 

 
JD (JD Point) 
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Jonsered 

 

 

Kverneland 

 

Ordretyperne R1,R2,R3,R4,R5 oversættes automatisk i integrationen til 

ZEXP,ZVO,ZDO,ZHO,ZLO. 
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LMB 

 

 

NB! Feltet Konvertering på Integrationsgruppen skal være tomt. 

 

 
MI 

 

I afsendelses-strengen er XX og YY brugernavn og adgangskode - disse 

oplysninger udleveres af JMA. ZZ er kundenr. hos MI. 

Har man flere ansvarscentre, der skal sende ordrer til MI, vil man typisk 

have et kontonummer/kundenummer hos MI til hvert ansvarscenter. 
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Opsætning til Konto pr. Ansvarscenter findes under funktionsknappen 

Konto pr. Ansvarscenter. 

 
NH (ASAP) 

 

 

 
Parker 

 

Hvis der i feltet Afsendelsestype vælges ”Email vedhæftet”, vil bestillingen 

automatisk blive afsendt til Parker. 

En forudsætning herfor er dog, at Email-afsender og –modtager er udfyldt. 

Parkers mailadresse er ecomdata@parker.com. 
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SAME 

 

Hvis der benyttes ordrenumre med mere end 10 cifre, skal der opsættes 

en bilagsnummerserie, ellers ikke. 

Såfremt der er behov for det, er det muligt at opsætte en oversættelse af 

enkeltfelter, f.eks. til købsordretypen (Køb – Ordrebehandling – 

Opsætning – Integrationsgruppeliste, funktionsknappen 

Integrationsopsætningskort på fanen Naviger).  

I eksemplet nedenfor benyttes købsordretyperne R1 og R2 internt, men i 

eksporten til SAME omsættes disse til hhv. UR og ST: 

 

Endelig skal vort kundenr. hos kreditor angives på kreditorkortet, på 

oversigtpanelet Betalinger: 
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Som nævnt tidligere benyttes ordretyperne ST (Stock Order) og UR 

(Emergency). 

Anvendes andre ordretyper internt, skal disse som nævt tidligere 

oversættes via integrationsopsætningen. 

Ved ordretype UR bliver leveringskode automatisk til 11 og transportkode 

007 i den dannede fil. 

Ved ordretype ST bliver leveringskoden autoamtisk 11 og transportkode 

228. 

Dvs. det er kun nødvendigt at angive ordretype på købsordren. 

 
Väderstad 

 

 


