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Servicekontrakter   

Nedenfor beskrives, hvordan funktionaliteten vedr. servicekontrakter kan 
anvendes – er der brug for hjælp til opsætning, henvises til vejledningen 
’Servicekontrakter - Opsætning’. 
 

Opret servicekontrakt 

 

En kontrakt kan oprettes som et tilbud, som senere kan omdannes til en 

kontrakt, når kunden accepterer tilbudet. Eller direkte som servicekontrakt 

uden først at oprette tilbud. 

I eksemplet her oprettes en servicekontrakt. 

Servicekontrakt oprettes under Service – Kontraktstyring – 

Servicekontrakt: 

 

 

 

 

 

 

 

Tryk Ny for at oprette nyt kontrakttilbud og tast Enter for at udtage næste 

kontrakttilbudsnummer fra nummerserien angivet i serviceopsætningen. 

Hvis der er oprettet en eller flere kontraktskabeloner vil der blive spurgt, 

om der skal anvendes en skabelon til oprettelsen: 

 

Ved klik på Ja vises en oversigt over tilgængelige skabeloner – marker 

den ønskede skabelon og tast Enter for at oprette ved hjælp af 

skabelonen. Herved overføres de oplysninger, der er indmeldt på 

skabelonen, til servicekontrakten som forslag, det vil sige, at oplys-

ningerne altid kan overskrives. 
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Oversigtspanelet Generelt 

 

 

 

 

 

Feltet Kontraktnr. 

Viser det fortløbende nummer på kontrakten. 

Feltet Beskrivelse 

Her vises beskrivelsen fra den valgte skabelon (hvis der er valgt en 

sådan) – ellers skrives der, hvad kontrakten dækker. 

Feltet Beskrivelse 2 

Her kan der indtastes yderligere beskrivelse til kontrakten. Vises dog ikke 

andre steder. 

Feltet Debitornr. 

Debitor er den kunde, der ejer de maskiner, der skal indgå i 

servicekontrakten.  

Det er ikke altid den debitor, der skal modtage fakturaerne vedr. 

kontrakten, der står der. Faktureringsdebitor angives på oversigtspanelet 

Fakturering og kan være forskellig fra debitornr. 

Feltet Kontaktnr. 

Hentes fra debitorkortet og viser kontaktnr. herfra. 

Feltet Kontraktgruppekode 

I feltet kan der angives at servicekontrakten tilhører en bestemt 

kontraktgruppe. Kontraktgrupperne skal være oprettet under Service – 

Kontraktstyring – Opsætning – Servicekontraktgrupper. På 

kontraktgruppen er der mulighed for at definere en kontraktrabat, som kun 

gælder for serviceordrer, der er tilknyttet en kontrakt. 

Kan opsættes på skabelonen til servicekontrakter, så den automatisk 

udfyldes på servicekontrakten. 

Feltet Sælgerkode 

Her kan der angives den sælger, der er ansvarlig for servicekontrakten. 

Hvis der i serviceopsætning er angivet at sælger er obligatorisk, skal feltet 

udfyldes. 

Feltet Startdato 

Feltet indeholder servicekontraktens startdato, det vil sige den dato, hvor 
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servicekontrakten gælder fra.  

Denne dato kan ikke ændres, hvis servicekontrakten er blevet faktureret. 

Når en dato indsættes i dette felt, beregnes datoen i feltet Næste 

faktureringsdato automatisk (oversigtspanelet Fakturadetaljer). 

Feltet Status 

Dette felt viser status for servicekontrakten. 

Der er 3 indstillinger: 

Tom - Den normale status for en servicekontrakt. 

Underskrevet - Den normale status for en servicekontrakt, som kunden 

har godkendt og skrevet under.  

Annulleret - Dette er status for en annulleret servicekontrakt. 

Feltet Ansvarscenter 

Her kan der angives det ansvarscenter, som servicekontrakten er 

tilknyttet. 

Hvis debitoren er knyttet til et ansvarscenter, kopieres koden automatisk 

fra debitor, når feltet Debitornr. udfyldes. Ellers kopieres koden fra feltet 

Ansvarscenter i Virksomhedsoplysningerne. 

Feltet Ændringsstatus 

Åben er den normale status for en nyoprettet servicekontrakt. 

Når servicekontrakten underskrives, angives værdien i feltet 

Ændringsstatus automatisk til Låst.  

Hvis der skal ændres oplysninger i servicekontrakten skal der først 

ændres status i servicekontrakten fra Låst til Åben med funktionen Åbn 

kontrakt. 

Bemærk! Det er ikke muligt at oprette salgsfakturaer for en oprettet 

servicekontrakt, der har ændringsstatus Åben. Når servicekontrakten er 

blevet ændret, skal der derfor altid ændres status tilbage til Låst for at 

gøre det muligt igen at oprette salgsfakturaer og poster for 

servicekontrakten. Ellers vil de ændringer, der er foretaget på kontrakten, 

ikke blive anvendt. 

Feltet Tilknyttet kontraktnr. 

Bruges hvis servicekontrakten skal knyttes til en anden servicekontrakt. 

Feltet Kontaktnavn 

Udfyldes, hvis der er en bestemt kontakt, der skal påføres 

servicekontrakten. 

Feltet Tilknyttet udlejningsordre 

Bruges hvis servicekontrakten skal knyttes til en udlejningsordre. 

Feltet Kundens reference 

Bruges, hvis der er tale om en EAN-kunde, hvorpå der skal angives 

kundens reference i forbindelse med fakturering. 
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Feltet Finansieringsselskabets reference 

Hvis der er tale om, at det er et finansieringsselskab, der skal faktureres 

er det ofte nødvendigt at tilføje en reference i dette felt. Oplysningen 

udskrives på fakturaen. 

Feltet Påmindelse om ændring dato 

Hvis der på en bestemt dato skal laves en ændring af kontrakten 

anvendes dette felt til den pågældende dato. 

 

Feltet Påmindelse om ændring beskrivelse 

Her udfyldes med den ændring, der ønskes foretaget på den ovenfor 

nævnte dato. Hvis der f.eks. skal laves ændring i pris. 

 

Oversigtspanelet Linjer 

 

 

 

 

Hver servicekontraktlinje indeholder oplysninger om enten en maskine 

eller en tekstbeskrivelse, der er en del af servicekontrakten. Beløb på 

servicekontraktlinjerne angives i den valuta, der er angivet i feltet 

Valutakode på oversigtspanelet Fakturering. 

Feltet Maskinnr.  

Her tilføjes de maskiner, der skal indgå på servicekontrakten. 

Der kan kun vælges maskiner, som tilhører den debitor, der er angivet på 

oversigtspanelet Generelt. Ved tryk på F4 i feltet Maskinnr. vises debitors 

maskiner. 

Samme maskine kan optræde flere gange på samme servicekontrakt, 

hvis der er behov herfor. F.eks. hvis der skal udføres to forskellige typer 

service med forskelligt tidsinterval. Hvis samme maskine er oprettet f.eks. 

2 gange på en servicekontrakt, vil der ved dannelse af serviceordrer til 

kontrakten blive dannet én serviceordre til den pågældende maskine, med 

2 maskinlinjer på. Det kan også være i forbindelse med, at der er 

forskellige debitorer på samme servicekontrakt, hvis der f.eks. er noget, 

der skal faktureres til en intern kunde. Der kan på linjen indtastes i feltet 

Faktureres til kundenr. og serviceordren vil blive oprettet til den 

pågældende debitor for den pågældende linje. 

Feltet Beskrivelse til serviceordre 

Udfyldes med den tekst, der ønskes overført til serviceordren. 

Feltet Enhedskode 

Hentes fra maskinens enhedskode. 
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Feltet Serienr. 

Hentes fra maskinens serienr. 

Feltet Eksternt serienr. 

Hentes fra maskinens eksterne serienr. 

Feltet Service Kit 

Til hver servicekontraktlinje er der mulighed for at tilknytte et service kit.  

Hvis der indsættes et kit på linjen, vil de varer og ressourcer, som indgår i 

kittet automatisk blive oprettet på serviceordrer, der oprettes via 

Kontraktstyring  – Periodiske aktiviteter - Opret kontraktserviceordrer. Der 

indsættes et kit ved at klikke på funktionsknappen – Servicekit – Indsæt. 

(Sletning foretages ved i oversigtspanelet Linjer at vælge Linje – 

Servicekit – Slet). 

Feltet Varenr. 

Hentes fra maskinens varenr. 

Feltet Svartid (timer) 

Her kan der angives hvor mange timer der går fra oprettelsen af 

serviceordren til det tidspunkt, hvor reparationsstatus for maskinen 

ændres fra ”Oprettet” til ”I arbejde”. Oplysningerne kopieres automatisk fra 

feltet Serviceperiode i kontrakthovedet (oversigtspanelet Service). 

Der kan ændres oplysninger i feltet, men hvis afkrydsningsfeltet ’Faktura 

efter endt service’ er markeret på kontrakthovedet, må feltets værdi dog 

ikke være større end værdien i feltet Faktureringsperiode på 

kontrakthovedet. 

Feltet Linjekostpris 

Her kan kostprisen for linjen indtastes. 

Feltet Linjeværdi 

Der skal angives en linjeværdi for hver linje på servicekontrakten. 

Feltet Linjerabatpct. 

Her angives en eventuel linjerabatprocent. 

Feltet Linjebeløb 

Viser linjeværdi minus eventuel linjerabat. 

Feltet opdaterer automatisk feltet Årligt beløb på oversigtspanelet 

Fakturadetaljer. Er der flere linjer summeres disse priser i feltet. 

Feltet Avance 

Viser avancen i beløb. Det er Linjebeløb minus evt. Linjekostpris, der 

vises i feltet. 

Feltet Fejlområdekode 

Her er der mulighed for at påføre en fejlområdekode – koden vil blive 
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overført til de serviceordrer, der dannes via Periodiske aktiviteter – Opret 

kontraktserviceordrer. 

Feltet Serviceperiode 

Hentes fra servicekontraktens oversigtspanel Service. 

Feltet Lovpligtigt årligt serviceeftersyn 

Afkrydsningsfelt til angivelse af om der er tale om et lovpligtigt årligt 

serviceeftersyn. 

Feltet Serviceeftersyn 

Her kan der med fluben markeres, om der er tale om et serviceeftersyn. 

Feltet Næste planlagte servicedato 

Her vises datoen for den næste planlagte service af maskinen, der er med 

i kontrakten. 

Værdien i feltet ændres automatisk, når ordren, der tilhører kontrakten, er 

bogført. 

Feltet Startdato 

Feltet hentes fra servicekontraktens startdato under Generelt, dvs. den 

dato, hvor servicekontrakten gælder fra. 

Feltet Løbetid 

Her angives der, hvor lang løbetid kontrakten har. Der anvendes koder for 

løbetiden, f.eks. 6M for 6 måneder. 

Feltet Forventet slutdato 

Hvis der udfyldes i feltet løbetid, vil slutdato blive udregnet ud fra startdato 

+ løbetid. 

Feltet Restløbetid 

Viser restløbetid i måneder i forhold til startdato, løbetid og forventet 

slutdato. 

Feltet Udløbsdato for kontrakt 

Her udfyldes med dato, når der er en kendt dato. 

Feltet Kreditnotadato 

Ved oprettelse sættes dette felt automatisk til samme dato, som 

kontraktlinjens udløbsdato. Hvis datoen ændres til en tidligere dato, kan 

der oprettes en kreditnota før den pågældende linje fjernes fra kontrakten. 

Feltet Ny linje 

Oplysningfelt som er udfyldt med flueben ved oprettelse af linjen. 

Feltet Max antal kørte timer 

Her kan angives et max antal kørte timer, for overholdelse af 
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servicekontrakten. Feltet er udelukkende et oplysningsfelt som ikke 

anvendes til beregning. 

Feltet Sats pr. time 

Her kan der udfyldes med den pris, der evt. skal afregnes ved for mange 

kørte timer. Feltet er udelukkende et oplysningsfelt som ikke anvendes til 

beregning. 

Feltet Min. antal underkørte timer 

Her kan der angives et min. antal kørte timer, for overholdelse af 

servicekontrakten. Feltet er udelukkende et oplysningsfelt som ikke 

anvendes til beregning. 

Feltet Faktureres til kundenr. 

Der kan på linjen indtastes i feltet hvilken debitor, der skal betale for den 

pågældende linje. 

Det kan være i forbindelse med, at der f.eks. er noget, der skal faktureres 

til en intern kunde. 

Feltet Faktureringsnavn 

Viser navn på den debitor, der er sat på i Faktureres til kundenr. 

Feltet Timetalspulje 

Dette er et oplysningsfelt, hvor der kan angives om servicekontraktlinjen 

er en del af en timetalspulje. Feltet er udelukkende et oplysningsfelt, der 

kan anvendes til Jetreport-udtræk. 

Feltet Serviceordretype 

I feltet kan der angives en serviceordretype, som automatisk bliver tildelt 

serviceordrer, der er knyttet til denne servicekontraktlinje. 

Feltet Foretrukken ressource 

Her kan der angives, hvis det er en bestemt montør, der ønskes til at 

udføre service på maskinen. 
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Oversigtspanelet Fakturering 

 

Feltet Faktureres til kundenr. 

Dette felt indeholder nummeret på den debitor, fakturaen skal sendes til. 

Feltet Faktureres attentionnr. 

Hentes fra debitors kontaktnr. – kan dog ændres, hvis der skal faktureres 

til en anden kontakt. 

Feltet Servicekontraktkontogruppe 

Feltet indeholder den kode, der hører til servicekontraktkontogruppen. 

Når der angives en kode i feltet, kædes servicekontrakten sammen med 

den finanskonto, hvorpå den skal bogføres. 

Felterne Code (Afdeling Code, Sted Code) 

Her kan der angives en dimensionsværdikode for dokumentlinjen. Klik på 

AssistButton til højre, hvis der skal vælges mellem de dimensionsværdi-

koder, der er oprettet i vinduet Dimensionsværdier – f.eks. Sted Code og 

Afdeling Code. 

Feltet Betalingsbetingelseskode 

I feltet vises betalingsbetingelseskoden for debitoren på servicekontrak-

ten. Oplysningerne kopieres automatisk fra Debitorkortet, når feltet 

Debitornr. udfyldes. 

Feltet Valutakode 

I feltet vises valutakoden for beløbene i servicekontrakten. 

Oplysningerne kopieres automatisk fra Debitorkortet, når feltet Debitornr. 

udfyldes. 
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Oversigtspanelet Levering 

 

Feltet Leveringsadressekode 
I feltet vises leveringsadressekoden for kunden i servicekontrakten. 
Koden bruges, hvis kunden har flere leveringsadresser. 

 

Oversigtspanelet Service 

 

Feltet Servicezonekode 

Dette felt indeholder koden for servicezonen for leveringsadressen på 

kunden i servicekontrakten. 

Hvis der ikke er angivet en leveringsadresse på kunden, kopieres koden 

automatisk fra Debitorkortet, når feltet Navn udfyldes. 

Hvis der er angivet en leveringsadresse, kopieres koden automatisk fra 

tabellen Leveringsadresse, når feltet Leveringsadressekode udfyldes. 

Feltet Serviceperiode 

Dette felt indeholder standardserviceperioden for maskinerne i 

servicekontrakten. 

Serviceperioden kan ikke være længere end fakturaperioden i 

kontrakthovedet, hvis afkrydsningsfeltet Faktura efter endt service er 

markeret. 

Bemærk! Dette felt skal udfyldes, inden der føjes maskiner til kontrakten. 

Feltet Første servicedato 

I feltet vises datoen for den første forventede reparation af maskinerne i 

servicekontrakten. 

Inden der kan føjes maskiner til servicekontraken, skal dette felt udfyldes. 

Feltet Svartid (timer) 

Dette felt indeholder svartiden for servicekontrakten. 

Når der føjes maskiner til servicekontrakten, bruges oplysningerne i dette 

felt som standardværdi i feltet Svartid (timer) for servicekontraktlinjerne. 

Dette sker dog kun, hvis værdien i dette felt er mindre end værdien i feltet 

Svartid (timer) for den tilsvarende maskine i tabellen Maskine. 
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Feltet Serviceordretype 

I feltet kan der angives en serviceordretype, som automatisk bliver tildelt 

serviceordrer, der er knyttet til denne servicekontrakt. 

Feltet Ingen beregning af avancerede serviceomkostninger 

Her afmærkes, hvis der ikke skal beregnes hjælpematerialer på 

serviceordren, når denne dannes på baggrund af servicekontrakten. 

Feltet Ingen Service 

Hvis feltet markeres, vil kørslen Opret kontraktserviceordrer under 

Periodiske aktiviteter overspringe kontrakten, det vil sige, at der ikke 

dannes serviceordrer. 

Denne facilitet kan anvendes til eksempelvis en servicekontrakt, hvor der 

udelukkende skal faktureres ydelser, som er fastlagt i servicekontrakten, 

f.eks. et fast, månedligt beløb. 

Feltet Maks. Timer 

Feltet er et oplysningsfelt, som kan anvendes til registrering af hvor 

mange timer en maskine maksimalt må køre. 

Feltet Opret ekstra serviceordre 

Hvis feltet er markeret, vil der blive dannet en ekstra serviceordre til 

kunden, når kørslen Opret kontraktserviceordrer (under Service – 

Kontraktstyring – Periodiske aktiviteter) køres. 

Den ekstra serviceordre kan anvendes f.eks. i forbindelse med fastpris-

kontrakter, således at montøren kan anvende den ekstra serviceordre til 

eventuelle ekstra reparationer, der udføres men som ikke er omfattet af 

kontrakten. 

Hvis serviceordren ikke anvendes, skal ordren manuelt slettes igen af 

brugeren. 

Oversigtspanelet Fakturadetaljer 

 

Feltet Årligt beløb 
Det beløb der årligt skal udfaktureres. Feltet opdateres fra service-
kontraktlinjerne og anvendes til at beregne faktureringsbeløb pr. periode. 
Hvis feltet Tillad beløb, der ikke stemmer ikke er markeret, er 
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oplysningerne i feltet altid lig med oplysningerne i feltet Beregnet årligt 
beløb. 
Feltet Afdragsfrie perioder 
Se særskilt vejleding (Servicekontrakt – afdragsfri periode). 
 
Feltet Næste afdragsfrie periode 
Se særskilt vejleding (Servicekontrakt – afdragsfri periode). 
 

Feltet Tillad beløb, der ikke stemmer 

Hvis feltet ikke er markeret, kopieres oplysningerne i feltet Beregnet årligt 

beløb automatisk til feltet Årligt beløb i servicekontrakten. Ellers ændres 

feltet Årligt beløb ikke automatisk og skal udfyldes manuelt. Dette betyder, 

at det er muligt at have linjebeløb og et årligt beløb, der ikke stemmer. 

Feltet Beregnet årligt beløb 

Feltet indeholder summen af feltet Linjebeløb på alle kontraktlinjer, der 

tilhører servicekontrakten. 

Oplysningerne i feltet kopieres til feltet Årligt beløb, hvis feltet Tillad beløb, 

der ikke stemmer ikke er markeret.  

Feltet bruges også i den automatiske fordelingsproces. 

Indholdet af feltet beregnes og opdateres automatisk. 

Feltet Faktureringsperiode 

Feltet indeholder fakturaperioden for servicekontrakten. Der er seks 

indstillinger: Måned, To måneder, Kvartal, Halvår, År og Ingen. 

Hvis der f.eks. vælges To måneder i dette felt, bliver denne 

servicekontrakt automatisk faktureret hver anden måned, når kørslen 

Opret kontraktfakturaer (under periodiske aktiviteter) køres. 

Feltet Næste faktureringsdato 

Feltet beregnes automatisk ud fra feltet Faktureringsperiode.  

Hvis servicekontrakten er forudbetalt, indsættes den første dato i den 

næste faktureringsperiode automatisk i dette felt.  

Hvis servicekontrakten ikke er forudbetalt, indsættes den sidste dato i den 

næste faktureringsperiode automatisk i dette felt. 

Feltet Periodebeløb 

I feltet vises det beløb, der vil blive faktureret for hver faktureringsperiode 

for servicekontrakten. 

Oplysningerne i feltet beregnes og opdateres automatisk ud fra felterne 

Årligt beløb og Faktureringsperiode. 

Feltet Næste faktureringsperiode 

Feltet beregnes ud fra Periodens start- og slutdato. 

Når der angives en dato i feltet Startdato (oversigtspanelet Generelt), 

angives automatisk den første dag i den måned, der begynder efter 

startdatoen, som første dato i perioden. Slutdatoen beregnes automatisk 

ud fra feltet Faktureringsperiode. 

Når servicekontrakten faktureres, opdateres feltet automatisk. 
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Feltet Sidste faktureringsdato 

Her vises dato for, hvornår den seneste faktura er bogført. 

Feltet Forudbetalt 

Feltet er deaktiveret, hvis der er markeret i afkrydsningsfeltet Faktura efter 

endt service. 

Når afkrydsningsfeltet er markeret betyder det, at servicekontrakten er 

forudbetalt. 

Når kontrakten faktureres, indsættes serviceposterne automatisk for hver 

måned i faktureringsperioden. Når fakturaen bogføres for den forudbetalte 

kontrakt, overføres de indbetalte beløb automatisk til forudbetalings-

kontoen. Derefter bogføres forudbetalte kontraktposter hver måned på 

resultatopgørelseskontoen, og der oprettes automatisk yderligere 

serviceposter. 

Når en faktura bogføres for en kontrakt, der ikke er forudbetalt, overføres 

de indbetalte beløb automatisk direkte til resultatopgørelseskontoen, og 

der oprettes yderligere serviceposter.  

Hvis servicekontrakten er forudbetalt, faktureres kunden for 

servicekontrakten i begyndelsen af hver faktureringsperiode.  

Hvis kontrakten ikke er forudbetalt, faktureres kunden i slutningen af hver 

faktureringsperiode. 

Feltet Kreditnotaer automatisk 

Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, betyder det, at der automatisk 

oprettes en kreditnota, når der fjernes en kontraktlinje fra 

servicekontrakten under visse betingelser. Det drejer sig om følgende 

betingelser: 

1) Kontrakten er forudbetalt. 

2) Kontrakten er detaljeret. 

3) Der findes mindst én bogført faktura for servicekontrakten. 

Feltet Faktura efter endt service 

Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, betyder det, at der kun kan faktureres 

på servicekontrakten, hvis der er bogført en serviceordre, der er knyttet til 

kontrakten, siden sidste fakturerering af kontrakten. 

Feltet er deaktiveret, hvis afkrydsningsfeltet Forudbetalt er markeret. 

Feltet Kombiner fakturaer 

Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, betyder det, at fakturaer for denne 

servicekontrakt skal kombineres med fakturaer for andre servicekon-

trakter, hvor samme kunde skal faktureres. 

De samles automatisk når kørslen Opret kontraktfakturaer køres. 



Servicekontrakter                  
 

 

 13 

Feltet Kontraktlinjer på faktura 

Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, betyder det, at kontraktlinjerne for 

denne servicekontrakt skal vises som tekstlinjer på den faktura, der 

oprettes, når kontrakten faktureres, foruden oplysningerne på 

kontrakthovedet. 

Hvis feltet ikke markeres, bliver kun oplysningerne på 

servicekontrakthovedet taget med i fakturaen. 

Felterne Antal ikkebogførte fakturaer, Antal ikkebogf. kreditnotaer, 

Antal bogførte fakturaer og Antal bogførte kreditnotaer 

Oplysningsfelter med opslag til de nævnte oversigter. 

Feltet Ingen salgsfakturering 

Hvis feltet markeres vil kørslen Opret kontraktfakturaer under Periodiske 

aktiviteter overspringe kontrakten, det vil sige, at der ikke dannes 

ydelsesfakturaer på kontraktbeløb. 

Denne facilitet kan anvendes til eksempelvis en kontrakt, hvor der 

udelukkende skal faktureres de serviceordrer, som er tilknyttet kontrakten. 
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Oversigtspanelet Prisregulering 

 

 

Feltet Prisreguleringsperiode 

Feltet angiver, hvor ofte beløbene i servicekontrakten skal opdateres. 

Feltet Dato for næste prisregulering 

Oplysningerne i dette felt bruges automatisk, når kørslen ”Opdater 

kontraktpriser” under Periodiske aktiviteter køres. 

Feltet Næste prisreguleringspct. 

Indeholder den prisopdateringsprocent, der blev brugt sidste gang, der 
blev opdateret kontraktpriser. 
Feltet opdateres automatisk, når kørslen ”Opdater kontraktsalgsbeløb” 
udføres. 

Feltet Dato for sidste prisregulering 

Feltet opdateres automatisk, når kørslen ”Opdater kontraktsalgsbeløb” 
udføres. 

Feltet Udskriv prisforhøjelsestekst 
Hvis feltet er markeret, betyder det, at teksten til prisforhøjelsen for koden, 
der er angivet i feltet Prisforhøjelseskode udskrives næste gang 
kontrakten faktureres.  
Derved orienteres kunden om, at prisen for kontrakten er ændret siden 
sidste fakturering. 
Når der udføres en prisopdatering på servicekontrakter, markeres dette 
felt automatisk. Markeringen fjernes igen efter fakturerering. 

Feltet Prisforhøjelseskode 
Feltet indeholder den standardtekstkode, der udskrives på salgsfakturaer 
til servicekontrakten for at underrette kunden om, at priserne for 
kontrakten er blevet opdateret, siden den sidst blev faktureret. 

 

Oversigtspanelet Detaljer 

 

Feltet Udløbsdato 

Værdien for feltet kopieres automatisk til feltet Udløbsdato for kontrakt på 
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en netop tilføjet servicekontraktlinje. 

Datoen i dette felt må ikke være tidligere end værdien i feltet Startdato 

under oversigtspanelet Generelt. 

Feltet Maks. arbejdsenhedspris 

Dette felt indeholder den maksimale salgspris, der kan angives for en 

ressource (f.eks. en montør) på alle servicefakturalinjer i serviceordrer, 

der tilhører servicekontrakten.  

Hvis der registreres en ressource på en servicefakturalinje, som har en 

højere salgspris end Maks. arbejdsenhedspris, angives Salgspris i 

tabellen Servicefakturalinje automatisk med oplysningerne fra feltet Maks. 

arbejdsenhedspris. 
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Servicerabatter 

Hvis der skal tilknyttes servicerabatter til kontrakten gøres dette via 

Naviger og Servicerabatter. Hvis kontrakten er oprettet ved hjælp af en 

skabelon, og der til skabelonen er knyttet servicerabat, vil disse 

automatisk være overført til kontrakten. 

Der kan angives rabat på reservedele i bestemte maskingrupper 

(Serviceartikelgruppe), på arbejde (Ressoruce gruppe), der udføres af 

ressourcer i bestemte ressourcegrupper og på bestemte omkostninger 

(Kostpris). 

Kontraktbetingelser 

Fra Servicekontrakten er der via Naviger adgang til kontraktbetingelserne, 

hvor man kan oprette eller redigere i betingelserne.  

Hvis Servicekontrakten er oprettet ved hjælp en skabelon, kopieres 

Kontraktbetingelserne herfra og kan efterfølgende redigeres, uden at 

Kontraktbetingelserne på Skabelonen berøres. 

Servicekontraktbemærkninger 

Der kan tilknyttes bemærkninger til kontrakten. Disse bemærkninger 

overføres til serviceordren og udskrives på arbejdskortet. 

Servicekontraktbemærkninger oprettes via funktionsknappen 

Servicebemærkninger under Handlinger på servicekontrakten 

 

 

 

 

 

 

 

Ved oprettelse af servicekontrakt kopieres alle linjer fra faste 

servicebemærkninger, hvor der er markeret i ”Kopier til kontraktlinje”. 
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Det er også muligt at tilføje/fjerne servicebemærkninger direkte på 

servicekontraktlinjen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved oprettelse af ny linje på eksisterende servicekontrakt kopieres alle 

linjer fra servicekontrakthovedet, hvor der er markeret i ”Kopier til 

kontraktlinje”.  

 

Ved oprettelse af serviceordre bliver bemærkninger fra den enkelte 

kontraktlinje kopieret over på serviceordren – under Naviger, 

Servicebemærkninger. 
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Periodiske aktiviteter 

 

Under Service – Kontraktstyring – Periodiske aktiviteter findes 6 kørsler, 

som kan køres efter behov. Der er tale om følgende kørsler: 

▪ Opret kontraktserviceordrer 

▪ Opret servicekontraktfakturaer 

▪ Fjern servicekontraktlinjer 

▪ Bogfør forudbetalte servicekontraktposter 

▪ Opdater servicekontraktsalgsbeløb 

▪ Fremskriv servicekontrakter 

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 
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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. 

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. 
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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). 
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Opret servicekontraktfakturaer 

Denne kørsel kan bruges til at oprette salgsfakturaer i forbindelse med 

servicekontrakter, som er forfaldne til fakturering. 

Kørslen kan også bruges til at udskrive en kontrolrapport. 

Når kørslen udføres for at oprette salgsfakturaer, udfyldes de relevante 

felter automatisk på den oprettede salgsfaktura med oplysninger fra 

Servicekontrakten.  

I kontrolrapporten vises kontraktnumrene, kundenumrene, kontrakt-

faktureringsperioder og -beløb, næste faktureringsdato og numrene på de 

salgsfakturaer, der oprettes, og de eventuelle fejl, der opstår. 

Ændringsstatus for kontrakter skal være Låst for at de medtages i kørslen. 

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 klikke på pilen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversigtspanelet Indstillinger 

Bogføringsdato: Angiv den dato, der skal bruges som bogføringsdato på 

de oprettede salgsfakturaer. 

Fakturer til dato: Indtast den dato, indtil hvilken der skal faktureres 

kontrakter. Kørslen vil omfatte kontrakter, hvor næste faktureringsdato er 

på eller inden denne dato. 

Handling: Marker feltet ’Opret fakturaer’, hvis fakturaerne skal oprettes 

ved kørslen. 

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

baseret på de valgte kriterier. 
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Bogfør fakturaer: Marker feltet, hvis de dannede fakturaer skal bogføres 

med det samme. 

Udskriv bogførte fakturaer: Marker feltet, hvis der er markeret i Bogfør 

fakturaer og disse skal udskrives. 

Oversigtspanelet Servicekontrakthoved 

Faktureres til kundenr.: Her kan der vælges bestemte fakturerings-

kundenumre, der skal med i kørslen.  

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

kørslen. 

Bemærk, at hvis feltet ’Ingen salgsfakturering’ er markeret på kontrakten 

(oversigtspanelet Fakturadetaljer), vil der ikke blive dannet salgsfakturaer 

til en kontrakt. 

Klik på OK for at starte kørslen. 
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Fjern servicekontraktlinjer 

Denne kørsel bruges til at fjerne udløbne kontraktlinjer fra service-

kontrakter. 

Kørslen kan også bruges til at udskrive en kontrolrapport. 

Når kørslen udføres for at fjerne udløbne linjer fra kontrakter, fjernes de 

kontraktlinjer, der har kontraktudløbsdato frem til den angivne dato, og der 

oprettes kreditnotaer, hvor det er påkrævet (kræver, at der er markeret i 

feltet ’Kreditnotaer automatisk’ på oversigtspanelet Fakturadetaljer på 

kontrakten). 

Kontrolrapporten viser kontraktnumrene, de fjernede maskiner, 

kontraktudløbsdato og antallet af kreditnotaer, der vil blive oprettet. 

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

Der kan angives yderligere felter under oversigtspanelet 

Servicekontraktlinje ved at klikke på ’Tilføj filter’og derefter klikke på pilen.  

 

Oversigtspanelet Indstillinger 

Fjern linjer til: Indtast den dato, indtil hvilken der skal fjernes 

kontraktlinjer. 

Kørslen vil omfatte kontraktlinjer, hvor kontraktudløbsdatoen er på eller 

inden denne dato. 

Årsagskode: Her vælges årsagskoden for fjernelsen af linjerne fra 

kontrakten.  

Handling: Marker feltet ’Slet linjer’, hvis linjerne skal fjernes fra kontrakten 

under kørslen. 

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

baseret på de valgte kriterier. 
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Oversigtspanelet Servicekontraktlinje 

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

kørslen.  

Maskinnummer: Her kan der vælges de maskinnumre, som skal med i 

kørslen. 

Klik på OK for at starte kørslen. 



Servicekontrakter                  
 

 

 25 

Bogfør forudbetalte servicekontraktposter 

Denne kørsel kan bruges til at overføre forudbetalte beløb for 

servicekontraktposter fra forudbetalingskonti til resultatopgørelseskonti. 

Kørslen kan bruges til at udskrive en kontrolrapport. 

Når kørslen udføres bogføres posterne med forudbetalingskonti på 

resultatopgørelseskonti. 

Kontrolrapporten viser kontraktnumre, maskiner, kontonumre og bogførte 

beløb. 

Der kan defineres, hvilke ordrer der skal med i rapporten, ved at angive 

filtre. Der kan angives yderligere felter under oversigtspanelet Servicepost 

ved at klikke på ’Tilføj filter’ og derefter klikke på pilen.  

 

Oversigtspanelet Indstillinger 

Bogfør indtil dato: Indtast den dato, indtil hvilken der skal bogføres 

forudbetalte poster. 

Kørslen vil omfatte de serviceposter, hvor bogføringsdatoen er på eller 

inden denne dato. 

Bogføringsdato: Angiv den dato, der skal bruges som bogføringsdato på 

serviceposterne. 

Handling: Marker feltet ’Bogfør forudbet. transaktioner’, hvis de 

forudbetalte poster skal bogføres ved kørslen. 

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

baseret på de valgte kriterier. 

Oversigtspanelet Servicepost 

Servicekontraktnr.: Her kan der vælges de servicekontraktnumre, der 

skal med i kørslen.  

Klik på OK for at starte kørslen.  
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Opdater servicekontraktsalgsbeløb 

Denne kørsel bruges til at regulere de priser på servicekontrakter, der har 

behov for regulering. 

Kørslen kan også bruges til at udskrive en kontrolrapport. 

Når kørslen udføres bliver maskinernes kontraktværdi opdateret som 

angivet, og de relevante beløb på servicekontrakten og de involverede 

maskiner bliver genberegnet. 

Kontrolrapporten viser kontraktnumrene, kundenumrene, 

kontraktbeløbene, prisreguleringsprocenterne og de fejl, der evt. opstår. 

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 på pilen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversigtspanelet Indstillinger 

Opdater til dato: Indtast den dato, indtil hvilken der skal opdateres priser. 

Kørslen vil omfatte kontrakter, hvor datoen for næste prisregulering er på 

eller inden denne dato. 

Brug procent fra prisreguleringskode: Feltet markeres hvis der skal 

anvendes den dato, der er angivet under prisreguleringskoden. 

Prisreguleringspct.: Angiv prisreguleringen i procent for maskiners 

kontraktværdier, hvis der ikke skal bruges procent fra prisreguleringskode. 
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Handling: Marker feltet ’Opdater kontraktsalgsbeløb’, hvis 

prisreguleringen skal ske ved kørslen.  

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

baseret på de valgte kriterier. 

Afrundingspræcision: Her kan der angives hvorledes der skal afrundes. 

Eksempel: 

1,00 = Afrund til hele tal (uden decimaler - deleligt med 1,00) 

0,05 = Afrund til et tal deleligt med 0,05 

Hvis der ikke angives noget i feltet, vil der blive afrundet til 2 decimaler. 

 

Oversigtspanelet Servicekontrakthoved 

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

Prisreguleringskode: Her kan der angives, hvis der kun skal reguleres 

kontrakter, der har en specfik prisreguleringskode. 

Varefilter: Her kan der angive de varenumre, der skal med i kørslen, hvis 

der kun skal tages højde for disse.  

Klik på OK for at starte kørslen.  
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Ændring af kontrakter 

 

Der er mulighed for at fortage følgende ændringer på servicekontrakten 

▪ fakturere kontrakten direkte 

▪ tilføje maskiner (kontraktlinjer) 

▪ fjerne maskiner (kontraktlinjer) 

▪ ændre kundenummer 

▪ annullere kontrakten 

▪ opdatere kontraktpriser 

▪ oprette kreditnotaer 

Fakturere en kontrakt direkte 

En kontrakt kan faktureres direkte fra kontraktvinduet, såfremt næste 

fakturadato på kontrakten ligger før arbejdsdatoen. 

Ændringsstatus for kontrakten skal være Låst. 

Feltet ’Ingen salgsfakturering’ må ikke være markeret. 

Klik på funktionsknappen ’Opret servicefaktura’. Herved fremkommer der 

en dialogboks, hvor det skal bekræftes, at der skal oprettes en faktura. 

Tilføje maskiner (kontraktlinjer) 

Hvis en kunde har købt en ny maskine, som skal medtages på en 

eksisterende servicekontrakt, kan der anvendes følgende fremgangsmåde 

(maskinen skal være oprettet i systemet): 

Find den servicekontrakt, hvor den nye maskine skal tilføjes. 

Klik på funktionsknappen ’Åbn kontrakt’ for at få lov til at ændre. 

Tilføj maskinen som en ny kontraktlinje. 

Klik på funktionsknappen ’Lås kontrakt’.  

Dette er meget vigtigt, da der ellers ikke vil blive dannet fakturaer ved 

kørslen under Periodiske aktiviteter. 
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Fjerne maskiner (kontraktlinjer) 

Hvis maskine sælges/skrottes og derfor skal fjernes fra en servicekontrakt 

kan der anvendes følgende fremgangsmåde: 

Find den servicekontrakt, som maskinen skal slettes fra. 

Klik på funktionsknappen ’Åbn kontrakt’ for at få lov til at ændre. 

Find linjen med den pågældende maskine og indtast kreditnotadato og 

udløbsdato for kontrakt på linjen. 

Klik på funktionsknappen ’Fjern kontraktlinjer’. Herved kaldes samme 

funktion som under Periodiske aktiviteter, blot er bestillingsbilledet 

forudfyldt med det aktuelle kontraktnr. 

Udfyld felterne på de to oversigtspaneler som ønsket og start derefter 

kørslen. 

Alternativt kan kontraktlinjen slettes manuelt med funktionsknappen Slet. 

Klik på funktionsknappen ’Lås kontrakt’. 

Dette er meget vigtigt, da der ellers ikke vil blive dannet fakturaer ved 

kørslen under Periodiske aktiviteter. 

Ændring af kundenummer 

Ændring af kundenummer på en kontrakt foretages ved at gå ind på 

kontrakten. 

Klik på funktionsknappen ’Åbn kontrakt’ for at få lov til at ændre. 

På fanen Handlinger i båndet vælges funktionsknappen ’Skift debitor’. 

Behov for at ændre kundenummer kan f.eks. opstå i forbindelse med 

virksomhedsovertagelse. 

Bemærk! Kun ikke-annullerede kontrakter tages i betragtning.  

Hvis en maskine, der er med i en servicekontrakt, er registreret i andre 

kontrakter, der tilhører debitoren, ændres indehaveren af alle 

maskinrelaterede kontrakter og alle kontraktrelaterede maskiner 

automatisk.  
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Eksempel: 

Maskine nr. 10020 kan f.eks. være medtaget i kontrakterne SK00285 og 

SK00815. Kontrakten SK00815 indeholder også maskine nr. 10015, som 

også findes i kontrakten SK00780. I dette tilfælde ændres debitoren for 

alle tre kontrakter og alle maskiner. 

 

Kontraktnr.: Her vises kontraktnummeret. Hvis den eksisterende debitor 

er indehaver af en række kontrakter eller tilbud, kan der klikkes på feltet 

for at få vist en oversigt over relaterede kontrakter. 

Serviceartikelnr.: Her vises maskinnr. på kontrakten. Hvis der er en 

række maskiner, vil der stå FLERE i feltet og der kan klikkes på feltet for 

at få vist en oversigt over relaterede maskiner. 

Eksisterende debitornr.: Her vises nummeret på den eksisterende 

debitor i kontrakten. 

Eksisterende lev.adr.kode: Her vises nummeret på den eksisterende 

leveringsadressekode i kontrakten. 

Nyt debitornr.: Angiv nummeret på den nye debitor, som skal indsættes 

på kontrakten/kontrakterne.  

Ny lev.adr.kode: Her kan der angives ny leveringsadressekode, der skal 

med i kørslen. 

Klik på OK for at starte kørslen.  
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Annullering af kontrakt 

Hvis en kunde vælger at annullere en kontrakt, skal kontraktens status på 

oversigtspanelet Generelt ændres. Kontraktens ændringsstatus skal være 

åben for at kontrakten kan annulleres. 

Når status ændres til annulleret vil der fremkomme en dialogboks, hvor 

det skal bekræftes, at kontrakten skal annulleres. Herefter fremkommer 

endnu en dialogboks der gør opmærksom på, at der evt. skal oprettes en 

kreditnota. 

Hvis der i serviceopsætningen er angivet, at der skal angives en 

årsagskode ved annullering af kontrakt, skal denne angives på oversigts-

panelet Detaljer før kontrakten kan annulleres. 

Opdatering af kontraktpriser 

Der er mulighed for at regulere kontraktpriser via en kørsel, som findes 

under Periodiske aktiviteter. 

Herudover er der mulighed for at ændre det årlige beløb direkte på den 

enkelte kontrakt. 

Åbn først kontrakten ved at klikke på funktionsknappen ’Åbn kontrakt’. 

Gå derefter til oversigtspanelet Fakturadetaljer, hvor feltet Årligt beløb 

findes. 

Hvis differencen mellem gammelt og nyt årligt beløb skal fordeles manuelt 

på kontraktlinjerne, skal feltet ’Tillad beløb, der ikke stemmer’ markeres. 

Indtast nyt årligt beløb i feltet, og ret derefter Linjebeløb på hver enkelt 

linje. 

Som en kontrol vises summen af linjebeløb i feltet ’Beregnet årligt beløb’. 

Hvis der skal anvendes automatisk fordeling markeringen i feltet ’Tillad 

beløb, der ikke stemmer’ fjernes. 

Indtast nyt årligt beløb i feltet, herved fremkommer følgende vindue: 

 

Vælg ønsket fordelingsprincip i billedets øverste halvdel og klik OK. 

Herved rettes linjebeløb automatisk. 
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Klik på funktionsknappen ’Lås kontrakt’. Dette er meget vigtigt, da der 

ellers ikke vil blive dannet fakturaer til kontrakten under Periodiske 

aktiviteter. 

Oprettelse af kreditnota 

Hvis en kontraktlinje fjernes fra en kontrakt, eller hvis kontrakten 

annulleres, kan der være behov for at oprette en kreditnota til kunden. 

Dette kan gøres direkte fra kontrakten via funktionsknappen ’Opret 

kreditnota’. 

Feltet ’Ingen salgsfakturering’ må ikke være markeret. 

På hver kontraktlinje findes feltet Kreditnotadato – det indeholder den 

dato, hvor der kan oprettes en kreditnota vedr. linjen. Ved oprettelse 

sættes dette felt automatisk til samme dato, som kontraktlinjens 

udløbsdato. Hvis datoen ændres i feltet til en tidligere dato kan der 

oprettes en kreditnota før den pågældende linje fjernes fra kontrakten. 

Bemærk! Kørslen Fjern kontraktlinjer under Periodiske aktiviteter 

automatisk kan danne kreditnotaer. 
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Kontraktøkonomi 

Der er mulighed for opfølgning på økonomien på servicekontrakter via 

kontoskema på samme måde som på maskiner.  

For at kunne følge op på økonomien skal der oprettes en ny 

dimensionskode under Økonomistyring – Opsætning - Dimensioner – 

Dimensioner: 

 

I dette eksempel dimensionskoden: KONTRAKT oprettet. 

Den oprettede kode indtastes i feltet Servicekontraktdimensionskode 

under Service – Opsætning – DSM opsætning på oversigtspanelet 

Service: 
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Inden kontraktøkonomi kan tages i brug, skal der oprettes kontoskema til 

Servicekontrakt. 

Dernæst udfyldes felterne: Serv.Kontrakt kontoskemanavn, Serv.Kontrakt 

budgetnavn (hvis der anvendes budgetter) og Serv.Kontrakt 

Kolonneformatnavn, ligeledes i DSM-opsætningen. 

(Vedr. oprettelse af kontoskema, se særskilt vejledning: Maskine statistik 

via kontoskema (økonomioversigt)). 

Kontraktøkonomi kaldes fra Servicekontrakten – under Naviger. 

Når der oprettes en ny kontrakt, vil den automatisk få kontraktnummer 

som dimensionskode. 

Servicekontrakt advarsel ved oprettelse af serviceordrer 

 

Ved manuel oprettelse af serviceordrer (under Service – Ordrebehandling 

– Serviceordrer/Serviceordrer (Kvik)) kommer der en advarsel, hvis den 

maskine, der påhæftes ordren findes på flere servicekontraktlinjer. 

Der er mulighed for at begrænse antallet af advarsler ved oprettelse af 

serviceordrer, hvis der under DSM opsætning indsættes en datoformel 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). 
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DSM rapporter 

 

Til modulet findes særlige DSM-udskrifter. 

 

Serviceaftale 

Serviceaftaleudskrift, der håndterer Kontraktbetingelser. Denne udskrift 

understøtter også DSM rapporthoved. 

Rapport: 6052332 DSM Servicekontrakt. 

Denne rapport skal indmeldes under Service – Opsætning – Rapportvalg 

Service, Rapporttype = Kontrakt: 

 

Ønskes standard Navision kontraktudskrift skal rapport 5970 indmeldes i 

stedet. 
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Ressourcekontraktsalgspriser 

Det er muligt at få individuel salgspris på ressourcer pr. servicekontrakt. 

Dette kan evt. benyttes i forbindelse med Fast pris på kontrakter, hvor 

man så tilknytter et servicekit med de enkelte ressourcelinjer, der skal 

påsættes den pågældende kontrakt. 

Ressourcekontraktpriser opsættes for typen: ressource/gruppe/alle pr. 

kontrakt.  Der kan laves opsætning fra Service – Kontraktstyring – 

Servicekontrakter. På kontraktkortet vælges funktionsknappen 

Ressourcepriser. 

 

Her opsættes ressourcekontraktsalgspriser for den aktuelle kontrakt, som 

man står på. 

Det er også muligt at opsætte ressourcekontraktsalgspriser via menuen 

Ressourceplanlægning – Opsætning – Ressourcesalgspriser:  

 

Herfra skal man huske at udfylde Salgstype med Servicekontrakt samt 

indtaste servicekontraktnummer i feltet Salgskode. 

Hvis der findes en ressourcekontraktsalgspris (under forudsætning af at 

serviceordren er knyttet til en kontrakt), vil det ALTID være den der bliver 

valgt, uanset hvilke andre prisopsætninger, der findes. 
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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 

"Servicekontrakt:" automatisk til feltet Beskrivelse, efterfulgt af nummeret 

på servicekontrakten. 
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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. 



Servicekontrakter                  
 

 

 39 

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. 



Servicekontrakter                  
 

 

 43 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


