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Serviceordre (Kvik) 

I stedet for at oprette serviceordrer under menupunktet Service – 

Ordrebehandling – Ordrer er der mulighed for at oprette ordrerne under 

menupunktet Service – Ordrebehandling – Ordrer (Kvik). 

Forskellen på de to menupunkter er, at der på den almindelige 

ordreoprettelse kan være mere end én maskine på ordren, mens der i 

Kvik-ordre kun er mulighed for at påsætte en enkelt maskine pr. 

serviceordre. 

Til gengæld er hovedoplysninger og vare-/ressourcelinjer samlet i ét 

billede i kvik-ordre. 

Opret serviceordre (Kvik) 

Gå ind i menupunkt Service – Ordrebehandling – Ordrer (Kvik) og vælg 

funktionsknappen ’Ny’ i båndet. Tryk Enter i feltet Nummer, så der 

udtages et nyt serviceordrenummer. 

Skærmbilledet ser nu således ud: 
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Vær opmærksom på, at faktaboksene i billedets højre side kan være 

anderledes, da disse kan opsættes individuelt. 

I det følgende vises billederne uden faktaboksene og uden 

oversigtspanelerne nederst, da det eller kan være vanskeligt at se 

oplysningerne i billederne. 

Hvis du kender kundenummeret, kan du indtaste nummeret direkte i feltet 

og trykke på Enter. Hvis kundenummeret ikke kendes, kan du gøre 

følgende: 

Tryk F4 i feltet kundenummer for at få vist en oversigt over kunder i 

systemet. Udvælg kunden og tryk på Enter, for at kopiere kundenummeret 

over på ordren 

Alle relevante kundeoplysninger kopieres med over på ordrehovedet, hvor 

de kan ændres, hvis der er behov herfor. 

 

Placer nu markøren i feltet Maskinnummer på ordrehovedet – F4 giver en 

oversigt over de maskiner, som tilhører kunden. 

Vælg den maskine, der skal repareres. Oplysninger om maskinen hentes 
over på serviceordrehovedet, f.eks. garantitype og antal timer. 

Bogføringsdato 

Dato, der anvendes til faktura-/bogføringsdato. Ved ordreoprettelse 

foreslås arbejdsdato som bogføringsdato.  
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Bilagsdato 

Dato, der anvendes til beregning af forfaldsdatoer på det bogførte bilag – 

følger bogføringsdato, men kan overstyres manuelt. 

 

Oversigtspaneler 

Nederst i billedet findes et antal oversigtspaneler – disse kan 

åbnes/lukkes efter behov ved at klikke på den lille pil til højre i de grå 

bjælker: 

 

 

Oversigtspanelet  Fakturering 

 

Betalingsbetingelseskode 

Betalingsbetingelseskode anvendes til at beregne forfaldsdato på ordren. 

Koden hentes fra debitoren, når ordren oprettes. Koden kan overstyres på 

ordren. 

Forfaldsdato 

Forfaldsdatoen beregnes ud fra bilagsdato og betalingsbetingelseskode. 

Er betalingsbetingelsen ikke udfyldt på debitorkortet vil arbejdsdatoen 

blive indsat som forfaldsdato. Forfaldsdato kan overstyres ved at indtaste 

en dato manuelt – den manuelt indtastede dato bibeholdes ved bogføring, 

hvis betalingsbetingelseskoden er blank. 

Men retter du betalingskoden, beregnes forfaldsdato igen. 
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Ved massebogføring vil forfaldsdatoen blive genberegnet hvis man i 

opsætningen vælger at erstatte bilagsdatoen. 

 

Arbejdskort 

 

Placer markøren i feltet Beskrivelse (på ordrelinjerne) og indtast 

reparationsbeskrivelse til montøren (bemærk at type skal være blank).  

Når beskrivelsen er indtastet kan arbejdskortet udskrives ved at vælge 

funktionsknappen Arbejdskort i båndet øverst i ordrebilledet. 

’Vis udskrift’ viser udskriften Arbejdskort på skærmen (hvis der er sat en 

printer op på brugeren). ’Udskriv’ udskriver arbejdsordren (hvis der er sat 

en printer op). 

For yderligere oplysninger om arbejdskort henvises der til beskrivelsen 

Arbejdskort. Her beskrives der flere funktioner og muligheder. 
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Indmeld reservedele og timer 

 

Reservedelsforbrug og timeforbrug kan enten indmeldes på samme måde 

som beskrevet i afsnittet vedr. alm. Serviceordrer, dvs. i menupunktet 

Service – Planlægning & afsendelse – Serviceopgaver. 

Eller timer og dele kan indmeldes i kvikordre-billedet ved at fremfinde den 

ønskede ordre og indmelde direkte på ordrelinjerne i kvikordrebilledet. 

Levering kan også bogføres direkte fra kvikordre-billedet ved hjælp af 

funktionsknappen Bogfør - Lever. 

Ønsker man udelukkende at levere varelinjer med tilhørende afgifter kan 

man benytte: funktionsknappen ’Lever varer’. 

Hvis der er dele, der skal retur på lager, f.eks. hvis der er udleveret 

ekstra dele, som ikke er blevet anvendt, kan dette gøres ved at benytte 

funktionsknappen Returner varer eller gå ind på den bogførte leverance 

og annullere leverancen. Herefter kan antal korrigeres på ordren, før der 

igen bogføres.  

Leverancer kan også annulleres uden at gå ind på Serviceleverancelinjer, 

dette gøres via funktionsknappen Leverancer (herefter vælges 

funktionsknappen Annuller leverance)  

Udskriv serviceordre / proformafaktura 

 

Ved at vælge knappen Udskriv, er der mulighed for at udskrive 

serviceordren eller en proformafaktura. 

Den ønskede udskrift skal opsættes under Service – Opsætning – 

Rapportvalg. For rapporttypen Ordre kan der vælges mellem følgende: 
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Denne opsætning resulterer i udskrift af serviceordren. 

 

Denne opsætning bevirker, at serviceordren udskrives som en 

proformafaktura. 

 

 


