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PDF-udskrift af eksterne dokumenter 

Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. 

faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en 

vedhæftet pdf-fil, i stedet for at udskrive dokumentet på printer og sende 

det pr. post. 

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S – kontakt vores 

salgsafdeling for priser samt yderligere information. 

 

Windows opsætning 

Dette afsnit vedrører kun kunder med egen server. Hosting-kunder kan gå 

videre til afsnittet vedr. DSM opsætning. 

Du kan vælge at få JMA A/S til at foretage Windows-opsætningen, eller 

du kan gøre det selv på følgende måde: 

Når PDF-writeren er installeret af JMA A/S skal du gøre følgende: 

Gå ind under Start – Programs – eDocPrinter PDF Pro – Klik på 

”PropAdm – administratorværktøj”.  

Find her printeren med navnet ’eDocPrinter PDF Pro’ og vælg denne. 

 

Klik på knappen ”Vis egenskabssider (faneblade)”. Følgende billede vil nu 

komme frem: 
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På fanen Links skal felterne ’Aktiver identifikation af inkluderede PDF 

kommandoer’ og ’Fjern tekstlinjer som begynder med kommando 

markering(tag)’ markeres: 

 

På fanen Gem skal du sætte feltet Modus til ’Gem filen med standard-

folderens angivet navn’. 

 

I feltet ’Standardmappe’ skal du angive den mappe, hvor PDF-filerne skal 

gemmes. 

 

Feltet ’Filnavn’ udfyldes ud fra opsætningen af Mailbeskeder i DSM. I 

DSM findes mulighed for at angive filnavnet pr. dokumenttype, men hvis 
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intet andet angives, benyttes filnavnet ’Bilag’. I opsætningen her skal feltet 

være <blankt>.   

I feltet ’Når filen eksisterer’ skal du angive værdien ’Erstat filen direkte’, så 

overskrives filen fra gang til gang (dvs. kun én fil gemmes, nemlig den 

sidst dannede). 
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DSM opsætning 

I Navision skal der foretages følgende opsætninger førend eksterne 

dokumenter kan sendes via mail: 

DSM opsætning 

I DSM opsætningen skal du på oversigtspanelet Rapporter udfylde 

felterne i afsnittet vedr. ’PDF løsning’: 

Feltet Originalbilag 

Hvis du markerer feltet vil originaludskrift af eksterne dokumenter blive 

sendt som PDF-filer på e-mail, hvis kunden er opsat til dette. 

Markeringen foreslås altid på indstillingspanelet ved udskrift af 

dokumentet, men kan overskrives. 

Feltet Genudskrift 

Hvis du markerer feltet vil genudskrift af eksterne dokumenter blive sendt 

som PDF-filer på e-mail, hvis kunden er opsat til dette. 

Markeringen foreslås altid på indstillingspanelet ved udskrift af 

dokumentet, men kan overskrives. 

Feltet Skip PDF Maskinhandel 

Hvis du markerer feltet vil eksterne maskinhandelsdokumenter 

(maskinfaktura/kreditnota) IKKE blive sendt som PDF-fil via e-mail, 

selvom kunden er opsat til at modtage eksterne dokumenter på mail.  

Feltet kan ikke overskrives på rapportens indstillingspanel, men skal slås 

til/fra i DSM opsætningen. 

Feltet Skip PDF ordrebekræftelse 

Feltet vedrører Salg & marketing og Maskinhandel. Hvis du markerer 

feltet vil ordrebekræftelse IKKE blive sendt som PDF-fil via e-mail, selvom 

kunden er opsat til at modtage eksterne dokumenter på mail.  

Feltet kan ikke overskrives på rapportens indstillingspanel, men skal slås 

til/fra i DSM-opsætningen. 

Denne opsætning gælder også for udskrift af følgeseddel på PDF. 
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Printervalg 

Under Opsætning – Programopsætning – Generelt – Printervalg skal de 

rapportnumre, der skal kunne sendes via mail/PDF være oprettet med 

både et printernavn. 

Vær opmærksom på at det printernavnet SKAL indmeldes selvom der 

udelukkende ønskes anvendt mail. 

Bemærk også, at hvis der anvendes printeropsætning pr. bruger-id, skal 

denne opsætning foretages pr. bruger-id. 

SMTP Mail Opsætning 

SMTP mailopsætning foretages af JMA’s tekniske afdeling. 

SMTP Mail Opsætning finder du under Opsætning – Programopsætning – 

Generelt – SMTP Mail Setup. 

Du kan evt. vælge menupunktet for at se hvorledes opsætningen ser ud, 

men du bør ikke ændre i oplysningerne. 
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PDF Opsætning 

PDF-opsætning foretages af JMA’s tekniske afdeling, hvis DSM-løsningen 

er hosted hos JMA A/S. 

Kunder med egen server foretager selv opsætning, med mindre andet er 

aftalt med JMA A/S. 

Under Opsætning – Programopsætning – PDF – Opsætning skal feltet 

’Anvend SMTP’ være markeret, og der skal angives en afsender-

mailadresse. 

 

Den indtastede mailadresse vil stå som afsender på de mails med f.eks. 

faktura, kontoudtog m.v., som afsendes fra Navision. 

Mailadressen skal være en gyldig mailadresse, og adressen skal kunne 

verificeres af SMTP-serveren. Er dette ikke tilfældet vil der ikke blive 

afsendt mails. 

Felterne ’Filnavn vedhæftning 1’, ’Filnavn vedhæftning 2’ og ’Filnavn 

vedhæftning 3’ udfyldes ved hjælp af knappen: 

  

der åbner en stifinder, og man kan browse sig frem til netop de filer, der 

ønskes anvendt som vedhæftning. 

Vedhæftning kan eksempelvis være et salgsbrev el. lign. 

Den valgte fil kan slettes ved at klikke på ’Slet vedhæftning’ i båndet, hvor 

man kan vælge mellem de 3 mulige vedhæftninger. 
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Oplysningerne vedr. vedhæftning er generelle og anvendes til alle de 

dokumenttyper, der udskrives til PDF. Dog er der mulighed for at 

overstyre disse oplysninger pr. rapportnr. under Opsætning – 

Programopsætning – PDF – Mailbeskedtekster. 

Ved dannelse af PDF-dokumenterne, bliver disse placeret i en PDF-log 

inden den fysiske afsendelse til mailmodtageren.  

 

Mailbeskedtekster 

Under Opsætning – Programopsætning – PDF – Mailbeskedtekster skal 

du for hver rapport, hvor der skal dannes mails med PDF-fil vedhæftet, 

oprette en Beskedtekst: 

 

I billedet skal du først angive en valgfri kode, der identificerer den 

pågældende beskedtekst – du kan f.eks. vælge at give teksterne 

fortløbende numre. 

Dernæst skal du angive det rapportnummer, du vil anvende – dette skal 

være det samme rapportnummer, som er opsat under Rapportvalg under 

de enkelte moduler. 

Når PDF-filen dannes, kan du vælge at angive et filnavn til den 

pågældende PDF-fil, der svarer overens med typen af dokument, der 

afsendes. Oplysningen oprettes pr. mailbeskedlinje i feltet ’PDF Filnavn’. 

En udskrivning af f.eks. faktura nr. 422, vil med denne opsætning, danne 

en pdf-fil med filnavnet ’Faktura_422.pdf’, som bliver vedhæftet mailen. 

Hvis der ikke angives et specifikt ’PDF Filnavn’ bliver pdf-filen automatisk 

oprettet med filnavnet ’Bilag_xxx’, hvor xxx er identisk med 

bilagsnummeret.  
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For hver rapport skal du derefter klikke på funktionen ’Udvidede tekster’ i 

båndet. Herved åbnes et vindue til indtastning af Emne- og beskedtekst: 

 

Bemærk: Første tekstlinje kommer til at stå i mailens Emne-felt, og 

øvrige tekstlinjer anvendes som beskedtekst (max. 16 linjer). 

I beskedteksten kan du anvende symbolet %1. F.eks. kan du skrive 

’Faktura nummer %1’. Dette bevirker at fakturanummeret automatisk 

indsættes i mailteksten, f.eks. ’Faktura nummer 4711’. 

Det kan være hensigtsmæssigt at have mere end én linje oprettet som 

beskedtekst, da mails med kun én linje i nogle tilfælde vil blive opfattet 

som spam.  

Mailen, som sendes til kunden, ser således ud: 
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Læg her mærke til at Emne-feltet i mailen er udfyldt med den første linje, 

som er oprettet under mailbeskedteksterne. 

Selv mail-teksten udgøres af linje 2 og efterfølgende linjer. 

Anvendes der forskellige sprogkoder på debitorer kan du oprette 

teksterne pr. sprogkode. 

Eller du kan oprette teksterne med sprogkode blank og markering i feltet 

’Alle sprogkoder’, så vil teksterne blive anvendt til alle kunder uanset 

kundens sprogkode. 

Du kan også angive en bestemt periode, hvor en tekst er gældende, ved 

at udfylde felterne Startdato og Slutdato. 

 

Tilbage i oversigtsbilledet, hvor de enkelte rapportnr. fremgår, har du 

mulighed for pr. rapport at angive, at der til den pågældende rapport skal 

anvendes en skabelon, der afviger fra skabelonen under Opsætning – 

Programopsætning – PDF – Opsætning. 

 

Du kan også angive, at der skal anvendes andre vedhæftninger end dem, 

der er angivet i den generelle opsætning. 

P.t. kan du oprette mailbeskedtekster til følgende rapportnumre: 
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Vær opmærksom på at rapporter, som udskriver et FI-Kort (girokort) i 

bunden af siden, ikke danner et girokort som er målfast. 

Kunder 

Under Salg & Marketing – Ordrebehandling – Debitorer, fanen 

Kommunikation, skal du indtaste kundens e-mail adresse, og du skal 

markere feltet ’Dokumenter pr. E-mail’: 

 
 
Såfremt der skal sendes forskellige typer dokumenter til forskellige E-mail 
adresser skal dette indtastes i PDF mailadresser under funktionen ’PDF 
Mail-adresser’ i båndet. 
 
Her indtastes en E-mail adresse for hvert rapport nummer. 
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Dannelse af mails med vedhæftet PDF-fil 

 

Dannelse af mails med vedhæftet PDF-fil forudsætter – som tidligere 

nævnt - at de rapportnumre, hvor der er lavet opsætning til PDF, er 

angivet under rapportvalg. 

PDF-udskrift sker både ved udskrift af bogførte fakturaer og ved valg af 

’Bogfør og udskriv’. 

Fakturaudskrift via opgaveplanlægger kan også ske som PDF-udskrift, 

afhængig af hvorledes du opsætter udskriftsparametrene i 

opgaveplanlæggeren. 

Ved bestilling af udskrift – f.eks. fra bogførte fakturaer – har du mulighed 

for at vælge om dokumentet skal udskrives som PDF-udskrift eller ej, 

også selvom kunden har markering herfor. 

Dette gøres ved at markere felterne ’Originalbilag’ og ’Genudskrift’, der vil 

sende de eksterne dokumenter på e-mail, hvis felterne er markeret. Feltet 

’Originalbilag’ gælder kun den første udskrivning af dokumentet, og feltet 

’Genudskrift’ gælder alle øvrige udskrivninger. I DSM Opsætning findes 

mulighed for at angive default værdier til de to felter.  

Nedenfor vises indstillingsfanen fra udskrift af salgsfaktura, men feltet 

findes også på øvrige rapporter: 
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I forbindelse med fakturaer og kreditnotaer skal du huske at fravælge 

slettede dokumenter (sæt filter på feltet Kildespor). 

 

Når du vælger knappen Udskriv vil der først fremkomme printervalg til den 

fysiske printer, også selvom der udelukkende dannes mails. Du skal 

vælge printer som vanligt. 

 

De kunder, som har markering på debitorkortet, vil få oprettet en linje i 

PDF-log med vedhæftet PDF-fil, øvrige vil blive udskrevet på printer som 

hidtil. 

PDF-log 

 

PDF-log er oprettet for at adskille processen med dannelsen af PDF-

filerne og selve mailafsendelsen af PDF-filerne. 

PDF-log indeholder alle de dannede PDF-filer og i denne PDF-log har 

brugeren mulighed for at filtrere på bl.a. Sendte og Ikke sendte PDF-filer. 

PDF-log bliver automatisk opdateret ved afsendelse af PDF-filer. 
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PDF-log findes under Afdelinger - Opsætning – IT-administration – PDF – 

PDF-log og har følgende udseende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følgende dokumenttyper kan der oprettes PDF-log til: 

 Salgsfaktura 

 Salgskreditnota 

 Servicefaktura 

 Servicekreditnota 

 Rykker 

 Rentenota 

 Kontoudtog 

 Salgsleverancer 

 Salgsordrebekræftelse 

 Købsordre 

 

Ved oprettelse af PDF-log påføres følgende oplysninger: 

Løbenr. – alle PDF-filerne bliver oprettet med selvstændigt løbenr. i PDF-

log’en, således at der efterfølgende kan ske behandling af hver linje for 

sig. 

Dokumenttype – felt der også kan filtreres på i vinduets top. Fortæller 

hvilken type af dokument, der er tale om. 

Bilagsnr. – nummer på det bogførte bilag som PDF-filen er dannet fra. I 

toppen af vinduet kan der filtreres på dette felt. 
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Kundenr. og Leverandørnr. – er nummeret på den kunde eller 

leverandør, der er angivet på det bilag, som PDF-filen er dannet fra. 

Filoprettelsestidspunkt – er tidspunktet for dannelsen af filen i PDF-log.  

Gensendt tidspunkt – er tidspunktet for filens genafsendelse fra PDF-log 

til kundens/leverandørens mailadresse. Feltet udfyldes først når 

genafsendelsen er sket. 

PDF bilagssti/Fil – stien til PDF-filens placering på netværket. Stien vil 

ved filoprettelsestidpunktet være stien oprettet i feltet PDF-sti på vinduet 

for PDF opsætning. Efter afsendelsen af filerne vil PDF bilagssti/Fil være 

stien oprettet i feltet PDF-arkivsti i vinduet for PDF opsætning. 

Sendt til E-mail – er udfyldt med mailadressen på modtageren af PDF-

filen. 

 

Efter dannelsen af PDF-filerne i PDF-log vinduet, kan afsendelsen af 

PDF-filerne ske enten manuelt eller via kørsel i opgaveplanlæggeren. 

Afsendelse af PDF-filer kan også ske manuelt, f.eks. efter fejlhåndtering. 

Ved valg af denne afsendelsesform, skal funktionen Send PDF i båndet 

for PDF-log bruges. Den eller de markerede linjer i vinduet vil blive forsøgt 

afsendt til mailmodtageren. 


