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Specialordrer 

Denne vejledning beskriver hvordan funktionen specialordre anvendes. 

For håndtering af prisopdatering fra specialordrer se beskrivelse 

”Specialordre - opdatering af salgspris”. 

Med funktionen specialordre kan varelinjer på salgs- og serviceordrer, der 

markeres med en indkøbskode, knyttes sammen med en købsordre.  

Knyttes salgs- og serviceordre sammen med en købsordre, kan salgs- og 

serviceordre først bogføres, når købsordren er modtaget eller faktureret 

afhængig af, hvordan indkøbskoderne til specialordre sættes op. 

Følgende er muligt med funktionen specialordre: 

 Oprette en købsordre direkte fra en salgs- eller serviceordre på linjer 
der er markeret med en indkøbskode. Det forudsætter, at der er 
leverandørnummer og leverandørvarenr. på varen. Når købsordren 
oprettes tages højde for evt. standard købsordrekode og tilhørende 
købsrabatstruktur 

 Overflytte linjer fra salgs- eller serviceordre til en eksisterende 
købsordre, der er åben 

 Overflytte linjer fra salgs- eller serviceordre til en indkøbskladde og 
herfra oprette købsordre  

 I indkøbskladden kan alle salgs- eller servicelinjer, der er markeret 
med en indkøbskode oprettes i en indkøbskladde og herfra oprettes 
købsordre. Der medtages kun linjer, som ikke er knyttet til en 
købsordre i forvejen. 

 Fra købsordren er det muligt at oprette varelinjer over på salgs- eller 
serviceordre, hvis der angives indkøbskode og ordrenummer på 
købsordre linjen.  
 
Er der angivet salgs- eller serviceordrenr. på en købsordrelinje kan de 
overføres til ordren via en knappen Funktion, ellers oprettes de på 
salgs- og serviceordrerne, når der bogføres modtagelse på 
købsordrerne. 

 

Endvidere er det muligt at få opdateret salgs- og kostpris på salgs- og 
serviceordren samt salgspris på varekort ved bogføring af købsordren (det 
angives på varenr., om der må opdateres fra købsordre).  

Følgende kombinationer er mulige for opdatering af priser: 

 Ingen opdatering af priser. Salgs- og serviceordre kan bogføres når 
købsordren er modtaget. 

 Opdatering af salgspris fra købsordre. 
Salgs- og serviceordre kan bogføres når købsordren er bogført 
(faktura modtaget). 

Salgspris opdateres på salgs- og serviceordre samt varekort. 
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 Opdatering af kostpris fra købsordren. 
Salgs- og serviceordre kan bogføres, når købsordren er bogført 
(faktura modtaget). 

Kostpris opdateres på salgs- og serviceordre.  

Nedenfor beskrives, hvordan funktionaliteten kan anvendes – er der brug 

for hjælp til opsætning, henvises til afsnittet ’Opsætning’ sidst i denne 

vejledning. 

 

Fra salgs- og serviceordre til købsordre 

 

På en varelinje på en salgs- eller serviceordre angives den ønskede 

købskode i feltet indkøbskode. 

 ...................................................................................................  
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Kopier varelinjer til købsordre  

 

Tilknytning til købsordre fra salgs- og serviceordre kan laves på 3 måder: 

 oprette en ny købsordre via leverandørinformationer på varekortet 

 oprette en ny købsordre ved at angive leverandørnr. manuelt 

 overføre linjerne til en eksisterende købsordre 

 

Ny købsordre 

For at oprette en ny købsordre vælges funktionsknappen Opret 

Specialordre i båndet øverst i billedet: 

 

Alle linjer, der er mærket med en købskode og som endnu ikke er knyttet 

til en købsordre bliver overført til en ny købsordre.  

Hvis leverandøroplysningerne fra varen ønskes anvendt trykkes på 

Knappen OK, og der oprettes en købsordre pr. leverandør. Det 

forudsætter, at leverandør er angivet på varekortet og at der oprettes 

ordre til primær leverandør.  

Følgende besked kommer, når ordren er oprettet. 
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Hvis der mangler leverandøroplysninger kommer følgende fejlmelding: 

 

Leverandøren fra varekortet kan overstyres ved at indtaste 

leverandørnummer og herved oprettes alle linjer, som er mærket med 

købskode til den angivne leverandør.  

 

Eksisterende købsordre 

For at overføre linjer til en eksisterende købsordre vælges: Funktion – 
Opret specialordre 

Sæt ”Flueben” i feltet ”Ny købsordre” fjernes, og angiv eksisterende 
købsordrenummer. 
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Kopier varelinjer til indkøbskladde 

 

En salgs- og serviceordre kan også knyttes til en købsordre via en 

indkøbskladde og her er der to muligheder:  

 overfør linjerne direkte til en indkøbskladde 

 anvend funktionen ”Hent specialordre” fra indkøbskladden 

Dannes købsordren fra indkøbskladden samles de forskellige 

specialordrer på en købsordre pr. leverandør.  

 

Kopier linjer ind i indkøbskladde 

 

 

Salgs- og serviceordrelinjer som er markeret med købskode kan kopieres 

til en indkøbskladde via funktionsknappen Opret specialordre. 
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Fjern ”flueben” i feltet ”Ny købsordre” og angiv INDK.KLD. i feltet 

Indkøbskladdetypenavn. 

I feltet Indkøbskladdenavn angives den ønskede indkøbskladde. 

Dan indkøbsordre via indkøbskladden 

 

Køb - Planlægning - Indkøbskladder (Køb – Indkøbskladder). 

Vælg den ønskede kladde, og vælg funktionsknappen Specialordre i 

båndet: 

 

Vælg ’Hent alle salgs- og serviceordrer’. 

 



Specialordrer                   
 

 

 7 

Når den funktion anvendes gennemgås alle salgs- og serviceordrer, og 

alle de ordrelinjer hvor der er angivet købskode og hvor der ikke er en 

tilknytning til en købsordre eller en indkøbskladde, kopieres 

varenummeret over i indkøbskladden. 

 

 

Her kan der eventuelt indtastes flere linjer – ligeledes kan 

funktionsknappen ”DSM Beregn plan” også anvendes til at tilføje flere 

linjer. 

 

Når indkøbskladden er færdigredigeret og købsordren ønskes dannet, 

vælges funktionsknappen Udfør aktionsmeddelse 
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Angiv evt. indkøberkode og leveringskode, og om der evt. skal dannes 

indkøbsordrer pr. lokation. 

 

Fra købsordre til salgs- og serviceordre 

 

Det er også muligt at knytte en salgs- eller serviceordre til en købsordre 

og få tilføjet varelinjer fra købsordren over på salgs- eller serviceordren. 
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På købsordrelinjen angives købskoden i feltet ”Indkøbskode” og i feltet 

”Salgsordrenr. for specialordre” angives den salgsordre som 

købsordrelinjen skal knyttes til, og hvor der skal oprettes en 

salgsordrelinje. Varenr. og antal kopieres fra købsordrelinjen. 

Angives et serviceordrenr. i feltet ”serviceordre for specialordre” laves 

tilknytningen på serviceordren. 

Indtast hele købsordren og tryk på funktionsknappen Specialordre under 

fanen Handlinger i båndet, og vælg undermenu ”Opret specialordre”. 

Alle linjer, der er mærket med købskoder og salgs- eller 

serviceordrenummer, overføres til disse. Herfra fungerer funktionen som 

fra salgs- og serviceordre. 

Slet specialordre tilknytning 

 

Når der er oprettet en specialordre og den er knyttet til en købsordre kan 

tilknytningen manuelt fjernes på salgs- og serviceordren, så ordren f.eks. 

kan faktureres, selvom varen endnu ikke er modtaget. 

På den salgs- eller serviceordre man ønsker at fjerne tilknytningen på 

vælges funktionsknappen Specialordre på fanen Handlinger i båndet – 

vælg underpunktet ”Slet specialordretilknytning”. Herved åbnes et billede, 

der viser de købsordrelinjer, som er tilknyttet ordren, og hvor tilknytningen 

kan redigeres. 

 

Den ønskede handling kan vælges i valgfeltet, der findes lige over de 

viste linjer: 
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Herved foreslås den valgte handling på alle linjer, hvor den dog kan 

overstyres ved at anvende funktionsknappen ’Rediger liste’. 

Der er følgende 3 muligheder. 

 Ingen – ordrelinjen rettes ikke 

 Fjern tilknytning. På salgs- eller serviceordrelinjen slettes købskoden, 
værdien i feltet specialordre ændres fra ja til nej. På købsordren 
fjernes tilknytningen til salg- eller serviceordren, men linjen forbliver på 
købsordren. 

 

 Slet linje. Med denne handling slettes købsordrelinjen fra købsordren, 
og på salgs- eller serviceordrelinjen slettes købskoden, værdien i feltet 
specialordre ændres fra ja til nej og købsordrenr. for specialordre 
slettes. 

 

Maskinhandel opret specialordre 

Specialordre kan også oprettes til maskiner, det sker under Maskinhandel 

– Salgsordre. 

Opret en Maskinsalgsordre som vanligt, vælg Vis kolonne og hent felterne 

”Specialordre” og Indkøbskode frem. 

Der sættes indkøbskode på de varelinjer, der ønskes oprettet specialordre 

på. 
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Kopier varelinjer til købsordre  

 

Tilknytning til købsordre kan laves på 2 måder: 

 Oprette en ny købsordre ved at angive leverandørnr. manuelt 

 Overføre linjerne til en eksisterende købsordre 

 

Ny købsordre 

For at oprette en ny købsordre vælges funktionsknappen Specialordre - 

Opret Specialordre under Handlinger i båndet øverst i billedet: 
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Alle linjer, der er mærket med en købskode og som endnu ikke er knyttet 

til en købsordre bliver overført til en ny købsordre. 

(Købsordrenummerserie for Maskinhandel benyttes)  

Når købsordren er oprettet kommer der en besked med det oprettede 

købsordrenummer.  

Eksisterende købsordre 

For at oprette en ny købsordre vælges funktionsknappen Specialordre - 

Opret Specialordre under Handlinger i båndet øverst i billedet: 

Sæt ”Flueben” i feltet ”Ny købsordre” fjernes, og angiv eksisterende 
købsordrenummer. 
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Det er muligt at slette tilknytning til specialordre via funktionsknappen 
Specialordre - Slet specialordre/tilknytning. (Se beskrivelse heraf under 
afsnittet: Slet specialordre tilknytning) 

 

 

Opsætning 

 
 
Inden anvendelse af funktionen skal der oprettes købskoder, og for at 
anvende funktionen specialordre skal feltet indkøbskode indsættes på 
ordrelinjen.  
 
Funktionen direkte levering er ikke medtaget i denne beskrivelse. 

Købsordretyper 

Købskoder oprettes under Køb – Ordrebehandling – Opsætning – 

Købskoder. 

I skærmbilledet indtastes en valgfri kode til hver købskode samt en tekst 
til koden. Der skal angives om købskoden er en direkte levering eller en 
specialordre (der købes hjem til en salgsordre/serviceordre). 
 
Derudover kan du angive om du ønsker at opdatere kostprisen på salgs- 
og serviceordre, og om du ønsker at opdatere salgsprisen på varekort, 
salgs- og serviceordre. 
 

 

 

 


