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1.3.16 1 

Styklister 

En stykliste består af flere varer/ komponenter og/eller andre styklister. 

Denne beskrivelse vedrører styklister uden disponibel beholdning på 

styklistevaren. 

Oprettelse af stykliste 

 

For at oprette en ny stykliste skal man ind under Lagersted – Planlægning 

& udførelse – Varer - Varekort: 

 

I båndet, på fanen Naviger, vælges Montage - Montagestykliste  
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Her indtastes hvad styklisten består af.  

Type: Vare/ressource 

Nummer: Varenummer/ressourcenummer 

Stykliste: Feltet er markeret hvis den valgte vare er en stykliste. 

Antal: Antal enheder, der indgår. 

Enhedskode: Hentes fra varens basisenhed 

I ovenstående eksempel er det kun typen Vare der benyttes. 

I Service er det muligt at få en advarsel om, at der er ikke-udfoldede 

styklister uden disp. beholdning. Advarslen vil komme ved udskrivning af 

Plukliste og Bogføring af Lagertræk. 

Ønskes advarsel, sættes dette op i DSM opsætning på oversigtspanelet 

Service i feltet ”Advarsel ved ikke udfoldet stykliste”. 

Styklister i service 

 

På serviceordrer kan man på den enkelte Service se om det indtastede 

varenummer er en stykliste. (Flueben i feltet Stykliste) 
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1.3.16 3 

 

 

For at udfolde styklister uden disponibel beholdning skal man benytte 

funktionen: Udfold styklister u. disp. beh. (i båndet, fanen Handlinger, 

Funktioner). 

Denne funktion vil udfolde alle styklister uden disponibel beholdning og vil 
desuden udfolde styklister i flere niveauer. 

Eksempel på stykliste i flere niveauer.  

Stykliste 54916 
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Består af varenummer NH84120097 og NH8410002 samt stykliste 

HP68008 

HP68008 består af to varenumre: 

 

Når styklistevarenummer 54916 udfoldes vil resultatet på serviceordren 

være følgende: 
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Hvis man i DSM opsætning har ja (Flueben) til advarsel ved ikke udfoldet 

stykliste vil der fremkomme følgende fejlmeddelelse ved bogføring / 

udskrivning af Plukliste, såfremt der findes en ikke udfoldet stykliste på 

serviceordren. 

 

I dette eksempel forsøges Plukliste udskrevet. 

Hvis der svares ja vil ikke udfoldede styklister uden disp. beholdning blive 

udfoldet. Og herefter kan man så udskrive Pluklisten. 

Svares der Nej bibeholdes linjerne som de er, og der kan ikke udskrives 

plukliste. 

Ved bogføring (hvor der findes ikke udfoldede styklister uden disp. beh.) 

kommer samme fejlmeddelelse: 

Bogføring af lagertræk er ikke mulig før styklister(ne) er udfoldede.  

På Serviceordre (Alm.) gælder det samme som ovenstående.  

Dog med den mulighed, at man fra maskinlinjer kan udfolde styklister 

uden at gå ind under maskinkladden. 
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Styklister til den markerede maskinlinje vil blive udfoldet. 

 


