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Oprettelse af udlejningstilbud/ordre 

Udlejningstilbud / udlejningsordrer 

Man kan oprette et udlejningstilbud og herfra omdanne dette til en 

udlejningsordre. En udlejningsordre er en kontrakt, hvor man angiver 

hvilke maskiner, i hvilke periode og til hvilken pris, man har aftalt med 

kunden. Ud fra oplysningerne på udlejningsordren dannes 

udlejningssalgsordrer, som bliver faktureret til kunden i den periode, 

udlejningsaftalen løber. 

I denne vejledning kan der læses mere om Udlejningstilbud og 

udlejningsordre. 

Tilbud og ordrer oprettes under Afdelinger/Udlejning/Ordrebehandling 

Nedenstående tager udgangspunkt i en udlejningsordre, men felterne i 

tilbudshovedet udfyldes på samme måde. 

Nederst i vejledningen er der et afsnit omkring oprettelse af tilbud. 

Udlejningsordrer 

Under Afdelinger/Udlejning/Ordrebehandling oprettes udlejningsordrer: 

Panelet Generelt:  

Her udfylder man de generelle oplysninger gældende for alle 

kontraktlinjer. Mange af felterne er identiske med felterne på en 

reservedelsordre, men nedenstående beskrevne felter er undtagelser fra 

dette: 
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 Tilknyttet til servicekontrakt: Hvis man udlejer med vedligehold 

som en del af udlejningsprisen, kan man her tilknytte en 

servicekontrakt. På båndet Handlinger kan man vælge funktionen 

Opret servicekontrakt. 

 Kontraktgruppekode: Her kan man angive, hvilken type 

lejekontrakten er. Kontraktgrupperne skal oprettes i et 

underliggende kartotek, og hvis der skal beregnes leasing, skal 

feltet Beregn ydelser være markeret. 

 Påmindelse om ændring dato: Her kan man indtaste f.eks. en dato 

en måned før kontrakten udløber, som man kan filtrere på på 

oversigten og følge op på i forhold til kunderne.  

 Påmindelse om ændring beskrivelse: Her kan man vælge at 

indtaste en bemærkning.  

Nogle vælger at lade sælgerne opretter udlejningskontrakter via 

maskinsalgsordrer. Hvis udlejningsordren er oprettet fra en 

maskinsalgsordre, vil der i feltet stå OBS Nyoprettet ordre. Denne 

beskrivelse kan man så vælger at lave en filtreret visning af 

udlejningsordrerne på, så den/de ansvarlige for udlejningsaftaler, 

løbende kan følge op på nye aftaler fra salgsafdelingen. 

 Kundens reference 

 Finansieringsselskabets reference: Reference til 

finansieringsselskab. 

 Tilbagekøbsværdi: Summeres på baggrund af feltet 

Tilbagekøbsværdi på Udlejningsmaskinkortet. 

Panelet Linjer: 

 

 

 

 

På linjeniveau indtastes Modelgruppen og en evt. Modelundergruppe for 

den maskine, man vil udleje. 

Det er også muligt at angive et konkret maskinnummer (enten en 

indlejnings- eller en udlejningsmaskine) – herved vil oplysninger om 

modelgruppe og –undergruppe automatisk blive hentet. 

Endvidere er der følgende felter tilgængelig på linjen: 
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 Type: Hvilken type maskine skal udlejes - er der tale om en 

indlejnings- eller en udlejningsmaskine. 

 Beskrivelse: Hentes fra Indlejnings- eller Udlejningsmaskine, men 

kan redigeres. 

 Dato for aftalens indgåelse: Her kan indtastes en dato for 

indgåelse af aftalen. Feltet behøves ikke udfyldt 

 Startdato: Startdato for faktureringsperiode for maskinen. 

 Løbetid: Kan udfyldes med formel for løbetid f.eks. 6M for 6 

måneder. Feltet behøves ikke udfyldt, men hvis det udfyldes, bliver 

feltet Forventet slutdato automatisk udfyldt. 

 Restløbetid: Ud fra feltet Løbetid og antal faktureringer, vil der i 

feltet blive beregnet en restløbetid. 

 Forventet slutdato: Her kan man indtaste en forventet slutdato. Der 

vil fortsat blive dannet udlejningsfakturaer til debitoren selvom 

forventet slutdato er overskredet.  

 Slutdato: Her kan man indtaste en endelig slutdato. Hvis der er 

indtastet en dato, vil der ikke længere blive dannet 

udlejningsfakturaer til debitoren efter denne dato. (modsat af feltet 

Forventet slutdato) 

 Leveringsdato: Her kan man angive en dato for 

levering/afsendelse af udlejningsmaskinen. 

 Leveret: Feltet skal vedligeholdes manuelt. Flueben kan sættes, 

når udlejningsmaskinen er leveret til kunden 

 Modtagelsesdato: Her kan man angive kundens modtagelsesdato 

af maskinen. 

 Modtaget: Feltet skal vedligeholdes manuelt. Flueben kan sættes, 

når udlejningsmaskinen er modtaget fra kunden 

 Lejefri dage: Under udlejningsopsætning – feltet Beregn lejefri 

dage automatisk, kan man sætte en markering, således at feltet 

ikke skal udfyldes manuelt på serviceordren. 

Hvis feltet IKKE er markeret i udlejningsopsætningen, kan man i 

feltet på udlejningsordren indtaste et antal dage, som kunden ikke 

skal betale leje for. 

Lejefri dage vil blive fratrukket på den næste afregning, der 

dannes til kunden. Der holdes styr på om de lejefri dage er 

medtaget på en afregning. Dvs. skal kunden have flere lejefri dage 
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i den næste periode, der skal bogføres, skal man på ny indtaste 

det ønskede antal dage, før næste afregning dannes 

 Ubogførte serviceordrer: Feltet er markeret, hvis der er 

igangværende serviceordrer på maskinen. 

 Opret serviceordre ved afslutning: Hvis der sættes flueben i feltet 

vil der automatisk blive oprettet en serviceordre vedr. maskinen, 

når lejeaftalen afsluttes. (Sidste lejeperiode bogføres).  

 Her indtastes afregningskode (Samling af afregningsregler, samlet 

i en afregningsgruppe under opsætning), benyttes til dannelse af 

udlejningsordreafregningslinjer. Der skal påsættes en 

afregningsgruppe, men den behøver ikke indeholde 

afregningsregler – se vejledning Udlejning – opsætning af 

lejeafregningsregler. 

Panelet Linjer – Knappen Linje: 

Uderover de data, der er indtastet i ovenstående felter, er der pr. 

udlejningsmaskinlinje behov for ydereligere information.  

Stil markøren på den første linje og vælge Linje – Udlejningsmaskinlinje: 

 

 

 

 

 

Under Udlejningsmaskinlinje er der tilføjet følgende felter, hvoraf nogle 

bl.a. bruges til beregning af leasingydelser: 

 Lukket: Hvis man har brug for, at bytte den udlejede maskine ud 

med en anden. (fx den udlejede maskine går i stykker) – oprettes 

en ny lejemaskinlinje og den foregående linje lukkes. Af hensyn til 

historik, er dette en fordel fremfor at slette maskinen fra ordren.  

Nedenstående felter anvendes i forbindelse med 

leasing/afskrivninger – se vejledninger vedr. dette for uddybende 

forklaring omkring funktionalitet: 
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 Periode: Ved at klikke i feltet vises udlejningsordreafregningsliste.  

Benyttes, når der er en afregningsregel tilknyttet, hvor typen er 

periode. – kun gældende på ordre, og er ikke aktuel på tilbud. 

 Straksydelse: Hvis feltet er udfyldt på udlejningsmaskinkortet, 

indsættes beløbet her, men kan ellers indtastes her. Beløbet er et 

engangsbeløb, der opkræves på første udlejningsfaktura. (kan 

dette evt. indsættes automatisk 

 Salgspris: Salgspris til kunden, hvis de skal købe maskinen. (er 

dette salgsprisen efter endt leasingperiode???) 

 Scrapværdi: Bruges til at beregne af afskrivninger. (Se vejledning 

Udlejning – Afskrivninger) 

Under Udlejningsmaskinlinjer – båndet Handlinger kan man endvidere 

udskrive Fragtbrev og Afhentningsseddel: 

 

 

 

 

 

Udover Udlejningsmaskinlinjer, er der under knappen Linjer er der 

yderligere funktionalitet: 

 

 

 

 

 

 Udlejningsordreafregningslinjer: I eksemplet tilhører den 

markerede udlejningsmaskine afregningsgruppen KORTTID, og 

de afregningsregler, som tilhører denne vises derfor i billedet. 

Disse linjer kan også oprettes manuelt 

Hvis der er linjer, man ikke ønsker eller der skal tilføjes, redigeres i 

priser m.m., kan dette gøres her. (For yderligere omkring 
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opsætning af udlejningsafregningsregler henvises til vejledningen 

Udlejning – Lejeafregningsregler) 

Det er muligt at indsætte valutakode for afregning i valuta. Alle 

afregningslinjer skal være i samme valuta. 

Der kan også indsættes en linjerabat %. 

 

 

 

 

 

 Udskriv afhentningsseddel: Her kan man udskrive en samlet 

afhentningsseddel for alle maskiner på udlejningsordren. 

(Hvis man kun vil udskrive for en enkelt maskine, gøres dette via 

Linje – Maskinudskrivningslinje – båndet Handlinger.) 

 Beregn Ydelser: bliver aktivt hvis der på ordrehovedet er valgt en 

kontraktgruppekode, der er opsat til Leasing 

(Kontraktgruppekoden skal have en markering i feltet Beregn 

ydelse – for yderligere info se vejledningen Udlejning – Leasing) 

 Vis Ydelser: Hvis man har beregnet leasingydelser, kan man se 

leasingbetalingsoversigten her. (For yderligere info se vejledning 

Udlejning – Leasing) 

 Udlejnings Maskinkort: Genvej til udlejningsmaskinkortet. 

 

Panelet Linjer – Knappen Ordre: 

Under knappen ordre kan man få en total statistik for den aktuelle 

maskinlinje, man står på.  

 

 

 

Panelet Fakturering: 
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Her angives den debitor, der skal have fakturaen tilsendt. Der vil 

automatisk blive indsat debitoroplysninger ud fra det kundenr., der er er 

indsat under Generelt, men kan her ændres manuelt, hvis en anden 

debitor skal faktureres. 

 

 

 

 

 

 

 

Panelet Levering 

Hvis oplysningerne på fanen Levering afviger fra oplysningerne under 

Generelt, vil der blive udskrevet leveringsadresse på f.eks. tilbud, ordre og 

leveringsseddel. 

 

 

 

 

 

Panelet Forsikring 

Her kan indtastes informationer omkring forsikringsforhold for 

lejekontrakten. Kan f.eks. anvendes til at dokumentere, hvor stor en del af 

maskinparken, der kører ude hos kunder. 

Det skal bemærkes, at der ikke er lavet rapporter til udtræk af disse i 

NAV, men kræver en ekstern rapportgenerator f.eks. Jetreport 

Valgmulighederne i felterne skal oprettes i underliggende kartoteket af 

superbruger/ansvarlig for forsikringer, så datagrundlaget bliver retvisende. 

Se vejledning Udlejning – Forsikringer II for uddybende information. 

Når underkartoteker er oprettet, kan felterne manuelt udfyldes pr. 

udlejningsordre. 
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Panelet Rente 

Panelet Rente skal kun udfyldes, hvis der er tale om en 

leasingfinansiering.  

 

 

 

 Rentetype: Her kan vælges mellem Fast eller Variabel afhængig af 

aftalen, der er indgået med kunden. 

 Referencerente: Her indsættes en kode fra det underliggende 

kartotek, der bliver oprettet og vedligeholdt af 

superbruger/leasingansvarlig i virksomheden.  

I kartoteket vil der løbende manuelt blive ajourført med gældende 

rente, som bruges til beregning af leasingydelser. 

 Tillægsrente: Hvis der i beregningen skal tillægges en tillægsrente 

udover standard renten, der er valgt i Refenrencenter. 

For yderligere info se vejledning Udlejning – Leasing. 

Båndet Start 

 

 

 

 

 

 Ny: Opret ny udlejningsordre 

 Bogfør: Opret og evt. bogfører udlejningssalgsordre (Se vejledning 

Udlejning – Opret udlejningssalgsordre) 
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 Bogfør og udskriv: Opret, bogfører og udskriver 

udlejningssalgsordre (Se vejledning Udlejning – Opret 

udlejningssalgsordre) 

 Afregningslinjer: Viser afregningslinjer for de på ordren indsatte 

udlejningsmaskiner 

Båndet Handlinger: 

 

 

 

 

 Opret Servicekontrakt: Hvis service er omfattet af 

udlejningsaftalen, kan man her oprette en servicekontrakt, der 

bliver tilknyttet udlejningsordren. På panelet Generelt – feltet 

Tilknyttet servicekontrakt, kan man komme over på kontrakten. 

 Fjern tilknytning til servicekontrakt: Hvis udlejningsordren er 

tilknyttet en servicekontrakt, kan man ophæve tilknytningen her. 

 Skift debitor: Hvis man har fået oprettet udlejningsordren til en 

forkert debitor, kan man skifte debitor her: 
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 Tilbagefør Sidste salgsordre: Hvis man har oprettet en salgsordre, 

kan denne tilbages via denne funktion, og man kan efterfølgende 

danne en ny for perioden. 

Båndet Naviger 

 

 

 

 

 

 Udlejningsposter: Viser alle udlejningsposter, der er dannet på 

udlejningsordren. På hver enkelt post er der oplysninger om, 

hvorvidt posten er åben eller lukket, og hvis den er lukket 

information om hvilken post den er lukket af. 

 Udlejningssalgsordre: Viser ikke bogførte udlejningssalgsordrer 

vedr. den udlejningsordren. 

 Bogført salgsfaktura: Genvej til bogførte salgsfakturaer for 

udlejningsordren. 

 Bogført Salgskreditnota: Genvej til bogførte salgskreditnotaer for 

udlejningsordren. 

 Tilknyttede sælgere: 

 Udlejningsmaskiner: Genvej til udlejningsmaskinkartoteket. 

 

Udlejningstilbud 

Under Afdelinger/Udlejning/Ordrebehandling oprettes udlejningstilbud 

Et udlejningstilbud oprettes på samme måde som den beskrevne 

gennemgang ovenover vedr. oprettelse af udlejningsordre. 

Båndet Start 
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 Lav ordre 

Når et tilbud ændres til ordre via knappen Lav ordre under tilbud 

kommer følgende dialogbokse. 

 

Hvis kunden er sat op til Kreditmaksimum tjek, køres dette. 

Dernæst vises at tilbud x er blevet til ordrenr. y 

 

På ordren er der dannet nu dannet udlejningsordreafregningslinjer 

ud fra afregningsgruppekoden.  

 

Båndet Naviger 

 

 

 

 

 

 

 Debitorkort: Klik på ikonet for at åbne Debitorkort for debitoren på 

ordren. Herfra kan man på debitorkortet vælge båndet Naviger – 

Maskiner – Udlejningsmaskiner for at se kundens andre 

udlejningsmaskiner.  
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Tryk OK eller esc. for at komme retur til udlejningstilbuddet. 

 Udlejningsbemærkninger: Her kan der indtastes bemærkninger til 

det pågældende tilbud. Disse bemærkninger bliver ført med over 

på ordren, når tilbuddet laves til en ordre via knappen: Lav ordre. 

 Udlejningsmaskiner: Her kan du se en samlet oversigt over de 

maskiner, der er indsat på det aktuelle tilbud. 

 


