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Opsætning 

 

Før servicekontraktmodulet tages i brug skal der foretages opsætning 

hertil. Dette gøres under Service – Opsætning – Serviceopsætning samt 

under Service – Kontraktstyring – Opsætning og under DSM Opsætning. 

Service – Opsætning – Serviceopsætning  

Her udfyldes oplysninger på oversigtspanelet Kontrakter: 

 

Feltet Maks. dage for ordreoprettelse 

Dette felt indeholder det maksimale antal dage, der kan bruges som 

datointerval, hver gang kørslen Opret kontraktserviceordrer (under 

Periodiske aktiviteter) udføres. 

Feltet Angiv årsag til kontraktannullering 

Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, betyder det, at der automatisk 

bliver bedt om at indtaste en årsagskode, når en servicekontrakt 

annulleres, eller når en kontraktlinje fjernes fra en kontrakt. Årsagskoden 

gemmes i feltet Årsagskode i tabellen Gevinst-/tabspost for kontrakt. 

Feltet Registrer kontraktændringer 

Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, betyder det, at ændringer af 

servicekontrakter automatisk registreres i tabellen Kontraktændringslog. 

Feltet Tekst til kontraktfakturalinje 

I dette felt indtastes koden for en standardtekst, der automatisk skal 

indsættes i feltet Beskrivelse på den salgslinje, der oprettes, når en 

servicekontrakt faktureres. 

Til standardteksten tilføjes også nummeret på servicekontrakten.  

Hvis der ikke angives en tekstkode i feltet, tilføjes teksten 
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"Servicekontrakt:" automatisk til feltet Beskrivelse, efterfulgt af nummeret 

på servicekontrakten. 

Feltet Kontraktlinjefakturatekst 

I dette felt kan der angives en kode for en standardtekst. Hvis der er 

markeret i afkrydsningsfeltet ’Kontraktlinjer på faktura’ på en 

servicekontrakt, indsættes den pågældende standardtekst automatisk i 

feltet Beskrivelse på de salgslinjer, der oprettes for hver kontraktlinje, når  

servicekontrakten faktureres. 

Til standardteksten tilføjes også nummeret på maskinen.  

Hvis der ikke angives en tekstkode i feltet, tilføjes teksten ”Maskine 

medtaget:" automatisk til feltet Beskrivelse, efterfulgt af nummeret på 

maskinen. 

Feltet Tekst til kontraktfakt. periode 

I dette felt angives koden for den standardtekst, som automatisk 

indsættes i feltet Beskrivelse på de salgslinjer, der oprettes til angivelse af 

den periode, der faktureres for, når der faktureres servicekontrakter. Til 

standardteksten tilføjes også periodedatoerne.  

Hvis der ikke angives en tekstkode i feltet, indsættes kun periodedatoerne 

i feltet Beskrivelse. 

Feltet Tekst til kontraktkreditlinje 

I dette felt angives koden for den standardtekst, som automatisk 

indsættes i feltet Beskrivelse på de salgslinjer, der oprettes, når der 

oprettes kreditnotaer til en servicekontrakt. 

Til standardteksten tilføjes også nummeret på maskinen.  

Hvis der ikke angives en tekstkode i feltet, tilføjes teksten "Maskine:" 

automatisk til feltet Beskrivelse, efterfulgt af nummeret på maskinen. 

Feltet Beregning af kontraktværdi 

I dette felt skal der angives den metode, der skal bruges til den 

automatiske beregning af standardkontraktværdien for maskiner, når de 

oprettes. 

 

Der er 3 indstillinger: 

Ingen - Der beregnes ikke nogen standardværdi. 

Ud fra salgspris - Der bruges følgende formel: Værdi = 

Salgspris*Kontraktværdipct./100. 

Ud fra kostpris - Der bruges følgende formel: Værdi = 

Enhedsomkostninger * Kontraktværdipct. / 100. 

Feltet Kontraktværdipct 

I feltet angives den procentdel, der skal bruges til den automatiske 

beregning af standardkontraktværdien for en maskine, når den oprettes. 

Feltet Kontraktværdipct. bruges også i beregningen af linjekostprisen på 

kontraktlinjer. 
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På oversigtspanelet Nummerering kan der angives en række 

nummerserier vedr. servicekontrakter.  

Såfremt der ønskes automatisk udtagning af numre til servicekontrakter, 

kontraktskabeloner, kontraktfakturaer, bilagsnr. til bogføring af 

forudbetalte kontrakter og kontraktkreditnotaer skal der oprettes og 

indmeldes ønskede nummerserier i de relevante felter. 

Bemærk at samme nummerserie anvendes til servicekontrakter og 

servicekontrakttilbud: 
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Service – Kontraktstyring – Opsætning  

 

Herunder findes opsætning af  

▪ Servicekontraktkontogrupper 

▪ Skabelon til servicekontrakt 

▪ Servicekontraktgrupper 

Servicekontraktkontogrupper 

 

Servicekontraktkontogruppe skal påsættes en oprettet kontrakt af hensyn 

til bogføring, idet det er på servicekontraktkontogruppen, der skal angives 

de kontonumre, som servicekontrakten knytter sig til. 

Der kan indmeldes et kontonummer for både forudbetalte og ikke-

forudbetalte servicekontrakter. 

Skabelon til servicekontrakt 
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Klik på funktionsknappen Ny for at oprette en ny skabelon: 

 

Under Skabeloner kan der angives oplysninger, der skal foreslås som 

standard ved oprettelse af kontrakter. De felter, der kan angives i dette 

menupunkt, findes således på Servicekontrakten. For nærmere 

oplysninger vedr. de enkelte felter henvises derfor til afsnittet herom. 

 

Bemærk! Der kan også tilknyttes en servicerabat til en skabelon, dette 

gøres ved at klikke på funktionsknappen Servicerabatter i båndet under 

fanen Naviger: 
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På Skabelonen kan der også tilknyttes kontraktbetingelser, dette gøres 

ved at klikke på funktionsknappen Kontraktbetingelser:  

 

De betingelser, der angives under skabelonen, kopieres automatisk til de 
kontrakter, der oprettes på baggrund af skabelonen. 

Hvis der er oprettet en skabelon til en servicekontrakt, og der oprettes en 

ny servicekontrakt, bliver der spurgt, om skabelonen skal bruges. Der kan 

så vælges mellem de skabeloner til servicekontrakter, der er oprettet. Når 

der er valgt en skabelon, kopieres oplysningerne fra skabelonen til den 

nye servicekontrakt. 

Servicekontraktgrupper 

 

Tabellen Servicekontraktgruppe indeholder grupper af servicekontrakter, 

som på en eller anden måde er indbyrdes relateret.  

Der kan bruges servicekontraktgrupper til statistiske formål og for at 

begrænse kontraktrabatter på services, der kun ydes på serviceordrer, 

der er knyttet til kontrakter. 

Først når der er defineret kontraktgrupper, kan de tildeles til service-

kontrakter. 
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Service – Opsætning – DSM opsætning  

Under DSM opsætning er der også mulighed for at foretage opsætninger, 

der vedrører servicekontrakter:  

Oversigtspanelet Service: 

 

Feltet Serv. Kontr. Interval grænse bestemmer indenfor hvilken 

tidsgrænse, f.eks. 2M, at det periodiske syn skal fremskrives til dato for 

det lovpligtige årlige eftersyn. 

Ved bogføring af serviceordre/opdatering af kontrakt kontrolleres det, om 

det næste periodiske syn ligger inden for f.eks. 2 måneder til det 

lovpligtige årlige eftersyn. Gør det det, fremskrives det periodiske syn til 

dato for lovpligtigt årligt eftersyn.  

Vær opmærksom på at fremskrivning af næste planlagte servicedato sker 

ved bogføring af serviceordre. 

Efter bogføring er næste planlagte servicedato fremskrevet til dato for 

lovpligtigt årligt eftersyn. 

Feltet Kontraktadvarsels (datoformel) 

Ved oprettelse af serviceordrer kommer der en advarsel, hvis den 

maskine, der påhæftes ordren, ligger på flere servicekontraktlinjer. Der er 

mulighed for at begrænse antallet af advarsler ved oprettelse af 

serviceordrer. 

Vil man begrænse antallet af advarsler, skal der sættes en datoformel ind 

i feltet Kontraktadvarsels (datoformel). 

Hvis der f.eks. indtastes 1M vil man kun få advarsel hvis næste planlagte 

servicedato på maskinlinjen på servicekontrakten er indenfor den næste 

måned (set i forhold til dags dato). 

Sættes der ikke en datoformel ind i feltet kommer servicekontrakt advarsel 

som hidtil. 
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Feltet Anvend udførelsesdato til kontraktfremskrivning 

Ved afkrydsning af feltet anvendes den første udførelsesdato på 

serviceordren til kontraktfremskrivning, i stedet for 

afslutningsdato/bogføringsdato (således at der ikke opstår forkert 

fremskrivningsdato, hvis fakturering f.eks. først foretages med 2 ugers 

forsinkelse). 

Hvis Udførelsesdato ikke er udfyldt, anvendes 

Afslutningsdato/Bogføringsdato. 

Feltet Tillad linjeværdien 0 på kontrakter 

Her er der mulighed for at angive, at der må forefindes linjer på en 

kontrakt, hvor linjeværdien er 0. 

Hvis feltet ikke markeres, og der på en kontrakt findes linjer med værdi = 

0, kan kontrakten ikke underskrives eller låses. Og dette bevirker, at der 

ikke kan dannes kontraktfakturaer. 

Feltet Hent Fakt. debitor fra kontrakt 

Her markeres med flueben, hvis der på kontrakten er en anden 

faktureringsdebitor end på debitorkortet. 

Feltet Brug fremmed valuta på servicekontrakter 

Hvis der på servicekontrakten skal anvendes den valuta, der står på 

debitoren (eller på faktureringsdebitoren), skal dette felt markeres. Ellers 

vil kontrakten være i DKK. 

Det beløb, der skal angives på servicekontraktlinjen skal så være valuta-

beløbet, f.eks. EUR. 
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Service – Kontraktstyring – Debitorer 

 

Kontraktfremskrivning til en bestemt uge.  

Hvis en kunde ønsker at Lovpligtigt årligt eftersyn altid skal fremskrives til 

mandag i uge 42 skal man på kundens debitorkort, oversigtspanelet 

fakturering, udfylde feltet: Kontraktuge årlige kontrakter   

 

I dette eksempel skal fremskrives der til uge 42. 

I Serviceopsætning skal der være valgt: Faktisk i feltet beregningsmetode 

for næste service: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


