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Opsætning af udlejning 

Opsætning 

Før du kan anvende udlejningsmodulet, skal du foretage opsætning under 

Afdelinger/Udlejning/Opsætning: 

 

Feltet Udlejningsmaskine kontoskemanavn 
Her skal du indtaste navnet på det kontoskema, som skal anvendes til at 
vise økonomioversigt vedr. udlejningsmaskiner.  
(Kontoskema skal tilrettes, så det bliver tilpasset jeres virksomheds 
kontoplan) 

Feltet Udlejningsmaskine budgetnavn 
Her skal du indtaste budgetnavnet, som skal anvendes til at vise 
økonomioversigt vedr. udlejningsmaskiner og til at indtaste budgettal. 

 

Feltet Udlejningsmaskine kolonneformatnavn 

Her skal du indtaste navnet på det kolonneformat, som skal anvendes til 

at vise økonomioversigt vedr. maskiner. 

Feltet Udlejningsmaskine dimensionskode 

Her angives Dimensionskoden for udlejningsmaskiner. Samme 

dimensionskode påsættes indlejningsmaskiner, og som følge heraf, må 

der ikke anvendes samme nummerserie til ind- og udlejningsmaskiner 

(f.eks. maskine nr. 4711 må ikke findes som både ind- og 

udlejningsmaskine) 

Feltet Standard tekstkode 

Hvis du taster F6 i feltet, får du mulighed for at oprette en standard 

tekstkode. Via knappen Tekst – Udvidede tekster får du mulighed for at 

indtaste flere linjers tekst om lejebetingelserne til brug for udskrift på 

lejeaftalen. (Se også vejledningen Udlejning – Rapportvalg og 

Lejebetingelsestekster) 

Feltet Standard modelkildekode 

Her skal du angive den modelkilde, du ønsker at anvende i 

udlejningsmodulet. Du kan anvende en anden modelkilde end den du 

anvender i forbindelse med maskinhandel (defineret i Maskinhandel – 

Opsætning – DSM opsætning, fanen Model). Dette kunne f.eks. være, 
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hvis man ønsker at oprette et priskatalog på modeller, hvor det kan være 

for omfattende at anvende maskinbladets, da den er meget detaljeret.  

Feltet Kildespor 

I feltet kan du angive den kildesporskode, der skal anvendes ved 

bogføring af udlejningsfakturaer. 

Vedr. opsætning af spor, se afsnit nedenfor Opsætning af kildespor. 

Feltet Standardfaktura 

I feltet vises den type dokument, der som standard oprettes, når du 

vælger bogfør på en udlejningsordre. Der er 2 indstillinger: Salgsordre 

eller Bogført salgsfaktura. Hvis du vælger Salgsordre, har du mulighed for 

at redigere i udlejningssalgsordren, inden den bliver endeligt bogført. 

Feltet Lejefri dage konto 

Her skal du angive det kontonummer, der skal anvendes til bogføringer, 

der vedrører lejefri dage. 

Feltet Intern deb. på serviceordre 

Her indtastes det interne debitornummer, som skal indsættes på de 

serviceordrer, som vedrører udlejning. 

Det interne debitornummer må kun benyttes til udlejningsserviceordrer. 

Det anbefales at opsætte afdelingsdimensionen som tvungen dimension 

på den interne debitor, således at serviceordrer, der vedrører udlejning, 

ikke ved en fejl kommer til at belaste andet end udlejning. 

Feltet Basiskalender 

Såfremt udlejningsordrer afregnes på dagsbasis skal du i dette felt angive 

hvilken basiskalender, der anvendes. 

Basiskalendere oprettes under Administration – Programopsætning – 

Generelt – Basiskalender. 

I basiskalenderen skal du angive hvilke dage, som er arbejdsdage og 

hvilke, der er fridage, dvs. dage, hvor der ikke skal beregnes leje. 

Feltet Tillad fremtidig slutdato 

Hvis du markerer feltet, har du mulighed for allerede ved oprettelse af en 

udlejningsordre at indsætte slutdato for lejeperioden. 

Hvis feltet ikke er markeret, kan du kun sætte slutdato på efterfølgende, 

sådan forstået at slutdato højest må være t.o.m. arbejdsdatoen. 

Feltet Tillad oprettelse af salgsordre uanset bogføringsperiode 

?? 

Feltet Beregn lejefri dage automatisk 

Hvis Beregn lejefri dage automatisk, beregnes lejefri dage automatisk.  

F.eks. hvis man sætter slutdato til den 10. i en måned, beregnes lejefri 

dage for perioden automatisk. 
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Feltet Brug udlejningskunde på serviceordre 

På en udlejningsordre fremgår det hvor maskinen kører henne. 

Hvis feltet Brug udlejningskunde på serviceordre er markeret, vil der ved 

indtastning af maskinnr. på en serviceordre, indsættes kundenr. fra 

udlejningskontrakten på serviceordren, således at dette kan fremgå f.eks. 

på arbejdssedlen til montøren. 

 

På næste fane skal du oprette og indmelde de nummerserier, som skal 

anvendes i udlejningsmodulet: 

 

 

På båndet Naviger Opsætning – Dimensioner skal der oprettes en 

afdelingsdimension: 
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Afdelingsdimensionen skal være oprettet som en standarddimension, og 

der skal være defineret en dimensionsværdi til udlejningsmodulet, i dette 

eksempel værdien Udlejning.  

Opsætning af kildespor 

Hvis du ønsker at mærke de fakturaer, der bogføres i udlejningsmodulet 

med et kildespor, skal du foretage opsætning heraf i 

Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Økonomistyring/Sporingskoder.  

Først oprettes en ny kode til udlejning under Kildespor: 
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Derefter indmeldes den oprettede kode under Kildesporsdefinition, under 

fanen Udlejning: 

 

Endelig skal kildesporskode indmeldes under Udlejningsopsætningen. 

DSM opsætning 

Under DSM opsætning er det muligt at markere, hvis alle maskiner, der 

oprettes, automatisk skal oprettes som udlejningsmaskiner: 
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Hvis feltet ikke markeres, skal man manuelt oprette udlejningsmaskiner. 

Opsætning på finanskonti 

På de finanskonti, som anvendes til lejeindtægter fra udlejningssystemet, 

bør der opsættes tvungen dimension, således at der ikke kan bogføres 

manuelt oprettede salgsordrelinier (f.eks. vedr. lejereduktion) uden 

dimension.  

Dette gøres i kontoplanen – Naviger - Dimensioner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det viste eksempel er konto for lejeindtægter vedr. udlejningsmaskiner. 

Lejeindtægter bør bogføres på separat finanskonto – på denne 

finanskonto skal der kun indmeldes tvungen dimensionskode vedr. 

udlejningsmaskindimensionen (som er maskindimensionen). 

 

 


