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Tilkøb til maskiner 

I systemet kan der foretages tilkøb til maskiner. 

Ved et tilkøb til en maskine tilkøbes en ekstra del til enheden (f.eks. en 

frontlift). Tilkøb anvendes først og fremmest til at regulere maskinens 

lagerværdi, dvs. de bilag, der påvirker en maskinens lagerværdi kan 

bogføres både før og efter salg af maskinen. 

Nedenfor beskrives, hvordan funktionaliteten kan anvendes – er der brug 

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

vejledning. 

Tilkøb på maskinhandel – Købsordre (faste konti) 

 

Vælg Maskinhandel – Køb – Købsordre. 

 

Angiv i feltet Transaktionstype om det er Tilkøb, Fremmed arbejde eller 

Fragt. 

Når transaktionstypen er valgt angives maskinnummer. Så hentes 

kontonummer for den valgte type tilkøb og oplysninger vedr. maskinen 

automatisk. Linien bliver en finanslinje.  

 



Tilkøb til maskiner                  
 

 

1.3.16 2 

Angiv købspris på linjen – denne værdi foreslås automatisk også som 

kostpris. Kostprisen er den værdi, som maskinvaren vil blive opskrevet 

med. Hvis værdien ikke skal ændres, skal kostprisen ændres til 0,00. 

 

Ved bogføring af varemodtagelsen bogføres opskrivningen på 

maskinvaren og ved bogføring af fakturaen bogføres købet i driften. 

Tilkøb på maskinhandel – Købsordre (fleksibel kontering) 

 

Vælg Maskinhandel – Køb – Købsordre. 

Anvendes fleksibel tilkøbskontering åbnes automatisk et oversigtsvindue 

når Transaktionstype og maskinnummer er indtastet på linien. Vinduet 

viser alle konti på kontoplanen med typen Konto og hvor direkte bogføring 

er tilladt. 

Når maskinnummer accepteres åbnes et vindue, hvor ønsket købskonto 

vælges. 
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Når kontonummer er valgt hentes kontonummer og oplysninger vedr. 

maskinen automatisk. Linjen bliver en finanslinje.  

Angiv købspris på linjen – denne værdi foreslås automatisk også som 

kostpris. Kostprisen er den værdi, som varenummeret (ikke maskinen) vil 

blive opskrevet med. 

Tilkøb uden værdiregulering 

 

Det er muligt at lave et tilkøb der ikke opskriver lagerværdien på varen. 

Angiv købspris på linien – denne værdi foreslås automatisk også som 

kostpris. Kostprisen er den værdi, som varenummeret (ikke maskinen) vil 

blive opskrevet med. Hvis værdien ikke skal ændres, skal kostprisen 

ændres til 0,00. Ved bogføring af varemodtagelsen bogføres 

opskrivningen på maskinvaren og ved bogføring af fakturaen bogføres 

købet i driften. 

Funktionaliteten skal anvendes med omtanke, da det giver difference 

mellem maskinlister og det, som er bogført i finansen.  

Bogføres der tilkøb, hvor der ikke værdireguleres på varenummeret, 

kan maskinstatuslisten ikke stemmes af til lagerkonti i finansen. 
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Bogføringsopsætning til tilkøb (faste konti) 

 

Inden denne funktionalitet anvendes skal der laves et opsæt i 

finansopsætning under bogføringsopsætning. 

Såfremt der anvendes faste konti til tilkøb skal opsætning under 

Maskinhandel – Opsætning – DSM Opsætning, oversigtspanelet Generelt 

være sat op, således at der ikke er hak i feltet ”Tillad fleksibel tilkøb”: 

 

I bogføringsopsætningen skal det angives hvilke konti, der skal bogføres 

på i forbindelse med tilkøb. 

Systemet anvender følgende metode til at fremfinde det korrekte kontonr. 
i bogføringsopsætningen: 
Der slås op med virksomhedsbogføringsgruppe fra kreditor og 
produktbogføringsgruppe fra maskinvaren, f.eks. Indland / MN-TRAK: 
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Der kan opsættes kontonr. for tre forskellige typer tilkøb: 1) Køb, 2) 
Fremmed arbejde, 3) Fragt og de tilhørende lagerreguleringskonti. 

Der skal være ja til direkte bogføring på de indmeldte konti og der skal 

angives produktbogføringsgruppe på kontiene, idet købsordrelinjen vil 

blive mærket med produktbogføringsgruppen fra kontonummeret. 

Produktbogføringsgruppe fra maskinvaren anvendes udelukkende til at 

finde kontonummeret og overføres ikke til købsordrelinjen. 

Lagerreguleringskonti anvendes til at flytte tilkøbet fra driften (fra 
omkostningskontiene) til balancen (lagerværdikontiene). 

Bogføringsopsætning til tilkøb (fleksibel kontering) 

 

Såfremt der ikke anvendes faste konti til tilkøb er der i systemet mulighed 

for at opsætte, at kontering af tilkøb foretages fleksibelt dvs., at kontonr. til 

bogføring vælges fra gang til gang. 

Såfremt dette ønskes, skal der foretages en opsætning under 

Maskinhandel – Opsætning – DSM opsætning. 

På oversigtspanelet Generelt sættes hak i feltet ’Tillad fleksibel tilkøb’: 
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Der skal så ikke indmeldes tilkøbskonti i bogføringsopsætningen, 

lagerreguleringskonto skal dog være indmeldt her, på samme måde som 

ved tilkøb med faste konti. 

 


