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Servicevogne 

Det er muligt at se, hvordan omkostninger på de enkelte servicevogne 

fordeler sig på forskellige typer af omkostninger f.eks. reparation, 

brændstof, værktøj og telefon. 

Dette gøres på følgende måde:  

Der oprettes en dimensionskode til servicevogne. Og ved bogføring af 

omkostninger, til den enkelte bil skal man så huske, at udfylde 

dimensionskoden med den bil, som man er i gang med at bogføre 

omkostninger på. 

Opsætning 

Der oprettes en dimensionskode til servicevogne under Økonomistyring – 

Opsætning – Dimensioner – Dimensioner. 

 

I dette eksempel hedder dimensionskoden: BILER. 

Endvidere skal man under Service – Opsætning – DSM opsætning, på 

oversigtspanelet Service, opsætte Servicevogn dimension til BILER. 

For at benytte rapporten: Servicevogne (opfølgning på omkostninger) er 

det nødvendigt med separate konti til de forskellige typer af omkostninger, 

man vil følge op på.  
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I det viste eksempel er der fire konti. (Vedligehold, Brændstof, 

Vægtafg/Forsikring og Damprenser). 

Til hver af disse konti er dimensionskoden BILER tilknyttet. 

 

Dette gøres via funktionsknappen Dimensioner, Dimensioner enkelt: 

 

Når der bogføres omkostninger til servicevogne skal man huske at udfylde 

dimensionskode og værdi. 

Oprettelse servicevogn 

Under Service – Opsætning – Servicevogne – Servicevogne oprettes de 

enkelte servicevogne.  
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Kode: Her indtastes nummer/navn. Man kan evt. benytte bilens 

registreringsnummer. 

Beskrivelse: Den beskrivelse, der indtastes, vises i skærmbilleder, hvor 

dimension påføres 

Beskrivelse 2: Kan f.eks. bruges til bilmærke/model og årgang 

Ansvarscenter: Hvilken afdeling bilen er tilknyttet. 

Spærret: Hvis der sættes hak i feltet vil dimensionsværdien på den 

pågældende bil blive spærret, og der vil komme en advarsel ved 

bogføring. 

Under funktionsknappen Kilometer kan bilens kilometerstand indtastes. 

Der kan evt. være en firmapolitik om at der indtastes kilometer ved 

ugens/månedens start og slut. 

Eksempel på kilometer indtastet på bil: SERV1: 
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Opfølgning på omkostninger 

 

Rapport nr. 6051895 – Servicevogne, giver et hurtigt overblik over 

omkostninger på biler. Rapporten finder du under Rapporter - Service 

Rapporten har følgende bestillingsparametre: 
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Kolonne 1 til kolonne 4: Her indtastes de separate konti, der bogføres 

bilomkostninger på. (Hvis man har mere end fire konti kan den ene 

kolonne være en sumkonto). 

Start- og slutdato: Her angives den ønskede periode for rapporten. 

Der kan desuden angives filtrering for fra/til servicevogn (feltet Kode) og 
Ansvarscenter. 

 

Rapporten udskriver bestillingsparametre.  

Der udskrives en linie pr. servicevogn indeholdende: Beskrivelse, 
Beskrivelse 2, KM primo, KM ultimo, KM i perioden. Samt beløb bogført i 
perioden for hver af de fire omkostningskonti. Og omkostninger pr. KM. 

De to første kolonner: Kolonne1 + Kolonne2 bliver udspecificeret pr. KM. 

(fx Brændstof og Reparation)  

Desuden er der til slut en total-linie for alle servicevogne. 

Hvis man ønsker at lave et udtræk af servicevogn-omkostninger til 

regneark, kan man med fordel gøre brug af dimensionsanalyser.  

 

 


