
Sælgere – flere sælgerkoder tilknyttet samme ordre                  
 

 

2.10.19 1 

Sælgere – flere sælgerkoder tilknyttet samme ordre 

 

På maskinsalgsordre, udlejningsordre og servicekontrakter er der nu 

mulighed for at tilknytte flere sælgere til samme ”aftale”. 

Det er muligt at tilknytte sælgerne til aftalerne med en fast engangssats, 

eller en løbende afregning, f.eks. i forbindelse med dannelsen af faste 

månedlige fakturaer på baggrund af indgåede lejeaftale. 

Oplysninger om tilknyttede sælgere overføres til de bogførte 

fakturaer/kreditnotaer. 

Der er IKKE oprettet rapporter for sælgerprovision, hvor provisionsbeløb 

fra tilknyttede sælgere medgår i rapporttotalerne. Der kan til gengæld 

benyttes eksterne værktøjer som f.eks. Jetreports til at udtrække de 

relevante data fra DSM, til at danne de ønskede rapportvisninger. 

 

Opsætning af sælgerkode 

 

  

På sælgerkortet gælder følgende: 
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Provisionspct.  

Provisionssatsen kan nu blive beregnet ud fra salgspris/scrapværdi på en 

varelinje og på baggrund af denne valgmulighed, har det været 

nødvendigt at udvide antallet af decimaler til 3, for at få en mere nøjagtig 

udregning af provisionsbeløbet. 

 

Tilknyt sælgerkoder til maskinsalgsordre/udlejningsordre/servicekontrakt 
 

 

 

På en maskinsalgsordre oprettes ordren og der tilknyttes den primære 

sælgerkode under feltet ”Sælgerkode” på oversigtspanel for Generelt. 

Herefter kan der fra båndet åbnes for en ny funktionsknap ”Tilknyttede 

sælgere”. 

Hermed åbnes nedenstående vindue, der er knyttet til det aktuelle 

dokumentnummer. 
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I dette vindue kan der tilknyttes nye sælgerkoder til den aktuelle ordre. 

For hver sælgerkode, kan der oprettes følgende: 

Provisionstype 

Her kan der vælges mellem <Blank>, ’En gangs’ eller ’Løbende’.  

 

Provisionstypen ’Løbende’ vælges på servicekontrakter og 

udlejningsordre, hvorfra der oprettes og faktureres løbende service- og 

udlejningsfakturaer, der hver skal medtages i sælgerens 

provisionsberegning.  

 

Provisionspct. 

Her vælges den procentsats, der skal benyttes i beregningen af 

sælgerprovisionen. 

 

Provisionsbeløb 

Her vælges det beløb, der skal benyttes i beregningen af 

sælgerprovisionen, såfremt der ikke er registreret en sats for 

provisionspct. 

 

Provisionsberegning 

Her vælges, om der i provisionsberegningen skal beregnes ud fra 

Provisionspct. eller Provisionsbeløb. 

 

Scrapværdi 

Ved beregning af provisionsbeløb ud fra salgsbeløbet, kan man i dette felt 

angive værdien for den scrapværdi, der skal fratrækkes salgsbeløbet, før 

beregningen af provisionen. Værdien i dette felt skal indtastes med 

værdier mindre end 0 (negativt fortegn). 
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Bemærkning 

I dette felt kan der påføres en bemærkning til provisionsberegningens 

opsætning. 

 

 

Ved bogføring af dokumentet, hvortil der er tilknyttede sælgerkoder, bliver 

oplysningerne overført til de bogførte dokumenter og kan åbnes herfra, på 

tilsvarende måde. 

 


