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Samlefakturering af udlejningsordrer/servicekontrakter 

Samlefakturering af udlejningsordrer og servicekontrakter er funktionalitet 

til at ’samle’ de månedlige fakturaer fra henholdsvis udlejnings- og 

servicekontrakt-systemet. 

Selve faktureringen foregår som i ’gamle dage’ med månedlige fakturaer 

for udlejning og servicekontrakter hver for sig således at når man kigger 

fra den enkelte kontrakt kan man se hvad der er faktureret på denne. 

Den nye funktionalitet kan så ’omdanne’ disse fakturaer til én samlet 

faktura. 

Opsætning 

I DSM opsætningen er der to nye felter ’Samlefakturanumre’ og 

’Samlekreditnotanumre’: 

 

Her skal angives en nummerserie som bruges ved tildeling af numre til 

samlefakturaerne samt samlekreditnotaerne. 

Desuden er der et nyt felt ’Samlefakturering mellemregningskonto’: 
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Her skal angives et finanskontonummer som anvendes ved 

sammenlægning af debitorposter. 

Funktionalitet 

Samlefaktureringskoder 

Oprettelse af samlefakturaer starter med oprettelse af ’samlefakturerings 

koder’ som fortæller hvilke udlejningsordrer og servicekontrakter der skal 

samles, funktionen kan findes under udlejning eller servicekontrakter (det 

er samme funktion man starter begge steder): 
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Herfra vises en oversigt over de oprettede samlefaktureringskoder: 
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Der findes følgende felter på en samlefaktureringskode: 

 

Nummer: Her angives en frivillig kode for samlefaktureringen, der er ikke 

nummerserie på dette. 

Beskrivelse: Frivillig beskrivelse af samlefakturerings-koden. 

Samlefakturagruppe: Her kan angives Begge, Servicekontrakt eller 

Udlejning. Bruges til at vise hvad koden indeholder. 

Faktureres til kundenr.: Her angives det debitornummer man vil samle 

fakturaerne til. Navn, adresse, postnr, og by 

hentes fra dette debitornummer 

Betalingsbeting.kode: Betalingsbetingelse på den samlede faktura. 

Kundereference: Udskrives på samlefakturaen. 

Kontrakter 

Knappen ’Hent kontrakter’ henter alle de udlejningsordrer og 

servicekontrakter ser er oprettet med den angivne Fakturerings debitor: 
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Ved tryk på denne udfyldes linjerne på samlefaktureringskoden 

automatisk: 

 

Man kan herefter evt. slette de kontrakter som ikke skal medtages på 

denne samlefaktureringskode. 

Man kan også bare manuelt lægge de kontrakter ind man ønsker at 

medtage. 
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Oprettelse af månedlige ordrer/fakturaer 

 

Ved tryk på denne knap oprettes de periodiske udlejningssalgsordrer og 

kontraktfakturaer vedr. kontrakterne som er indeholdt i samlefakturerings 

koden. 
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Man skal angive slutdato for kørslen, altså den dato som skal afregnes 

frem til. 

Ved tryk på ’OK’ oprettes udlejningssalgsordrer samt servicefakturaerne. 

For at se den oprettede samlefaktura trykkes på knappen ’Dannede 

Samlefakturaer’: 

 

Herved fremkommer dette billede: 

 

Der vises det tildelte nummer ’00000065’ samt bogføringsdatoen (slut 

datoen angivet i kørslen). 

Antal lejesalgsordrer (ikke bogførte): Her optælles de salgsordrer som er 

oprettet, man kan navigere til de enkelte ordrer ved at klikke på tallet (i 

dette tilfælde ’2’). 

Antal servicefakturaer (ikke bogførte): Samme som ovenstående blot 

vises hvilke servicefakturaer som er oprettet. 
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Antal udl.Ordrer/servicekontrakter ved oprettelsen: Her vises antallet af 

henholdsvis udl.ordrer og servicekontrakter der var på 

samlefaktureringskoden på det tidspunkt ordrerne/fakturaerne blev 

dannet. Dette kan man evt. bruge som kontrol på at der gerne skulle være 

dannet ligeså mange ordrer/fakturaer som der er kontrakter tilknyttet til 

samlefaktureringskoden. Hvis dette ikke er tilfældet vises linien med rød 

farve: 

 

Bogføring af ordrer/fakturaer 

Når man er tilfreds med de ordrer fakturaer der er dannet kan man 

fakturere de dannede ordrer/fakturaer: 

 

Herved fremkommer: 
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Der er automatisk sat filter på den samlefaktura som man vil bogføre. 

Ved tryk på ’OK’ bogføres ordrerne/fakturaerne og oversigten ændres: 

 

Nu vil der ikke fremgå nogle ’ikke bogførte’ ordrer/fakturaer, disse er jo nu 

bogført og vil så i ’bogførte’ kollonnerne. Igen kan man navigere til de 

enkelte dokumenter ved at klikke på antallet. 

Visning af samlefaktura 

Ved tryk på knappen ’Vis faktura’ vises  samlefakturaen: 
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Læg mærke til at alle linier fra de medtagede ordrer/fakturaer vises her, 

man kan herfra udskrive en samlefaktura eller en statistik for den samlede 

faktura: 

 

Debitorposter 

Ved bogføring af de dannede ordrer/fakturaer dannes debitorposter på 

samme måde som de altid har været. 1 post pr. faktura: 
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Ved tryk på knap ’Saml debitorposter’ udlignes disse og der laves en 

samlet fakturapost på debitoren (der laves en betaling af de 4 poster og 

en ny fakturapost bogføres): 

 

Betalingen og samlefakturaposten er modposteret på kontoen 

’Samlefakturering mellemregningskonto’ fra DSM-opsætningen. 

Ved navigering på den nye fakturapost vil alle fakturaer og poster fra 

disse vises: 
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På debitorposterne vises samlefakturanr.: 

 

Annullering af oprettede (ikke bogførte) ordrer/fakturaer 

Ligesom på de enkelte udlejningsordrer/servicekontrakter kan man 

tilbageføre de sidst dannede ordrer/fakturaer.  

Funktionen udfører henholdsvis ’Tilbagefør sidste udlejningssalgsordre’ / 

’Annullér sidste servicefaktura’ på alle kontrakterne der er dannet 

ordrer/fakturaer på. 
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Kreditering af bogførte fakturaer 

Hvis samlefakturaen er bogført (de tilknyttede ordrer er bogførte) kan man 

danne en samlekreditnota som modregner de bogførte dokumenter. 

 

Ved klik på knappen ’Kreditér faktura’ vil systemet danne 

udlejningssalgskreditnotaer samt servicekreditnotaer svarende til antallet 

af bogførte udlejningssalgsfakturaer og bogførte servicefakturaer. 

Når funktionen anvendes spørges: 



Samlefakturering af udlejningsordrer/servicekontrakter                  
 

 

2.10.19 15 

 

Udfyld bogføringsdato for kreditnotaen og klik på OK. 

Herved dannes kreditnotaer 

 

Disse ligger indtil videre som ikke bogførte kreditnotaer og kan 

gennemses som de ikke bogførte ordrer/fakturaer. 

For at bogføre kreditnotaerne, klik på knappen ’Bogfør ordrer’: 
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Herved spørges: 

 

Udfyld bogføringsdato og tryk OK. 

Herved bogføres kreditnotaerne: 

 

Man kan herefter se kreditnotaen via knappen ’Vis Kreditnota’ 
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