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Opret kontraktserviceordrer 

Denne kørsel bruges til at oprette serviceordrer til servicekontrakter, som 

omfatter maskiner, der er forfaldne til service. Kørslen kan også bruges til 

at udskrive en kontrolrapport. 

Når kørslen udføres for at oprette kontraktserviceordrer, oprettes der 

serviceordrer til de maskiner, hvor næste planlagte servicedato ligger 

inden for den angivne periode. 

Kontrolrapporten indeholder oplysninger om kontrakterne, maskinerne og 

de serviceordrer, der bliver oprettet til den dato, der er angivet. 

Der kan defineres, hvad der skal inkluderes i kørslen ved at angive filtre. 

Der kan indsættes flere felter under oversigtspanelet Servicekontrakt-

hoved ved at klikke på ’Tilføj filter’ og derefter vælge det ønskede felt ved 

at klikke på pilen. Ved at udfylde felterne under oversigtspanelet 

Indstillinger, vælges der hvad der skal vises i kørslen 

 

Oversigtspanelet Indstillinger 

Startdato: Indtast startdatoen i den periode, der skal oprettes 

kontraktserviceordrer for.  

Kørslen vil omfatte kontrakter, hvor næste planlagte servicedato er på 

eller efter denne dato. 

Slutdato: Indtast slutdatoen i den periode, der skal oprettes 

kontraktserviceordrer for. 
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Kørslen vil omfatte kontrakter, hvor næste planlagte servicedato er på 

eller før denne dato. 

Handling: Marker ’Opret serviceordrer’, hvis serviceordrerne skal oprettes 

ved kørslen. 

Marker ’Kun udskrift’, hvis der kun skal udskrives en kontrolrapport, der er 

baseret på de valgte kriterier. 

Medtag blokerede debitorer: Hvis der skal oprettes serviceordre til 

spærrede debitorer, skal dette felt markeres 

Frigiv til overførsel til Mobil: Marker her, hvis serviceordrerne skal 

frigives, således at de overføres til mobilløsning (f.eks. Reeft). 

Marker linjer fra servicekit med indkøbskode (Spedialordre): Hvis 

varer i et servicekit på kontrakten skal være markeret som specialordrer 

på serviceordren, skal der markeres i dette felt. 

Udfyld startdato på serviceordrer: Hvis feltet Startdato under 

oversigtspanelet Detaljer skal opdateres med startdato fra kontrakten. 

Oversigtspanelet Servicekontrakthoved 

Kontraktnr.: Her kan der angives de kontraktnumre, som skal med i 

kørslen. Udfyldes der ikke i feltet Kontraktnr. oprettes der til alle service-

kontrakter, der opfylder de kriterier, der er omtalt herover. 

Bemærk! Hvis feltet ’Ingen service’ er markeret på kontrakten 

(oversigtspanelet Service), vil der ikke blive dannet serviceordrer til en 

kontrakt. 

Klik på OK for at starte kørslen. 

Bemærk! Hvis der på samme kontrakt er to kontraktlinjer med samme 

maskinnummer, men med forskellig periode, vil kun den kontraktlinje med 

længst serviceperiode blive overført til serviceordre. 

Næste Serviceperiode opdateres på alle kontraktlinjer (samme kontrakt) 

der vedrører den pågældende maskine og hvor løbetiden er enten den 

samme eller kortere. 

Alle kontraktserviceordrer markeres som Kvik Ordre – forudsat at der kun 

er én maskine på kontrakten (Kvik kan kun håndtere én Maskinlinje). 

  

 


