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Udlejning – oprettelse af udlejningsmaskiner /indlejningsmaskiner 

Udlejningsmaskiner 

Før man kan oprette en udlejningsmaskine, skal den være oprettet som 

maskine i maskinkartoteket. 

Hvis man ikke under DSM opsætning – Maskiner har markeret feltet Opret 

maskine som udlejningsmaskine, oprettes ny udlejningsmaskine under 

Afdelinger/Udlejning/Maskiner/Udlejningsmaskiner: 

  

Udlejningsmaskinen oprettes på båndet Handlinger at klikke på symbolet 
Opret ny  

 

Når der vælges oprettelse af ny Udlejningsmaskine, vises en liste over 
egne maskiner, der ikke allerede er oprettet som udlejningsmaskiner.  

Ved egne maskiner forstås: 

 lager maskiner 

 maskiner i konsignation (ejes af en producent eller leverandør, men 
maskinen er til salg - hvis den sælges foretages der køb og salg) 

 maskiner i kommission 

Maskiner i konsignation eller kommission vil være markeret herfor på 

maskinkortet (feltet Handelstype). 

Når udlejningsmaskinen er oprettet via funktionen Opret ny bliver 

maskinkortet markeret som værende en aktiv udlejningsmaskine: 
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Står man på maskinkortet, er feltet Aktiv Udlejningsmaskine markeret på 

panelet Generelt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner, der er oprettet som udlejningsmaskiner, kan ikke slettes fra 

maskinkortet – for at sletning kan foretages, skal maskinen først slettes 

som udlejningsmaskine. 

Udlejningsmaskiner, der er udlejet, dvs. der forefindes et åbent 

udlejningstilbud eller en ikke-afsluttet udlejningsordre, kan ikke slettes. 
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Hvis ellers udlejningsmaskinen ikke er udlejet, kan den slettes på 

Udlejningsmaskinkortet – Handlinger – Slet Udlejningsmaskine: 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS!  

En maskine, der har været oprettet som udlejningsmaskine, bør ikke 

slettes fra maskinkartoteket, af hensyn til statistik mv. 
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På maskinudlejningskortet er der to paneler, der vedrører udlejning – 

Udlejningsplacering og Udlejning. 

Panelet Udlejningsplacering: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feltet Udlejningsordrenr.  

Her kan man se, hvilken udlejningsordre maskinen er tilknyttet. 

Felterne vedr. Levering: 

På udlejningsordren – Levering kan man angive, hvor maskinen kører. 

Udover dette er vigtig intern information, kan det i øvrigt også være et 

krav fra forsikringsselskabet. Disse informationer vises på 

udlejningsmaskinkortet i felterne vedr. Levering. 

Øvrige felter: 

På udlejningsordren angives  Kundenr. og Faktureres til kundenr. Disse 

informationer bliver også vist på udlejningsmaskinkortet  

Felterne Startdato og forventet slutdato hentes også fra udlejningsordren. 
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Ovenstående feltet kan ikke redigeres på udlejningsmaskinkortet. Er der 

ændringer, skal dette foretages på den tilknyttede udlejningsordre. Man 

kan åbne udlejningsordren direkte inde fra maskinudlejningskortet ved at 

klikke på udlejningsordrenr. til højre i faktaboksen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panelet Udlejning: 
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 Salgspris:  I feltet angives salgsprisen i tilfælde af at kunden skal købe 
maskinen. Feltet bruges til beregning af leasingydelser (se vejledning 
Udlejning – Udlejning af maskiner) 

 Anskaffelsesværdi: Den pris, man har givet for maskinen (købspris) 

 Feltet bruges til beregning af lineære afskrivninger 

 Feltet Afskrivningsstartdato: Hvis der skal afskrives på 
udlejningsmaskinen, angives startdato til beregning af afskrivninger i 
dette felt. (Se vejledning Udlejning – Afskrivning af 
udlejningsmaskiner) 

 Feltet Afskrivningsslutdato: Hvis der skal afskrives på 
udlejningsmaskinen, angives slutdato for beregning af afskrivninger i 
dette felt. (Se vejledning Udlejning – Afskrivning af 
udlejningsmaskiner) 

 Scrapværdi: Hvis der skal afskrives på udlejningsmaskinen, angives 
maskinens scrapværdi. Maskinen kan aldrig nedskrives til mere end 
scrapværdi. (Se vejledning Udlejning – Afskrivning af 
udlejningsmaskiner) 

 Tilbagekøbsværdi: Bruges til beregning af leasingydelser. (se 
vejledning Udlejning – udlejning af maskiner) 

 Straksydelse: I feltet angives hvor meget kunden skal betale ved 
indgåelse af leasingaftale. (se vejledning Udlejning – Udlejning af 
maskiner) 

 Feltet Udstyr: 

 Feltet Forventet udlejningsprocent 

 Afskrivningskode: Hvis der skal dannes afskrivninger på 
udlejningsmaskinen, angives Afskrivningskoden her. (Se vejledning 
Udlejning – Afskrivning af udlejningsmaskiner) 

 Forsikringspolicenr. 

 Forsikringsbeløb 

 Forsikring obligatorisk:(ja-markerede udskrives på 
forsikringsoversigten) 

 Aktiv udlejningsmaskine:  

 Udlejningsmaskine 

 Korttidsleje 

 

Når udlejningsmaskinen oprettes, dannes der automatisk oplysninger om 

aktiv-periode. Disse oplysninger kan ses via knappen Udlejningsmaskine 

aktivperiode: 
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Aktivperiodens startdato sættes automatisk til oprettelsesdatoen og uden 

slutdato 

Det kan oprettes flere aktivperioder og frem i tiden, så udlejningsmaskinen 

ikke udlejes i en periode, hvor den f.eks. er til reparation. 

MANGLER der noget med modeldatabaser?  
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Indlejningsmaskiner 

Indlejningsmaskiner oprettes under 

Afdelinger/Udlejning/Maskiner/Indlejningsvareliste: 

  

Indlejningsmaskiner er maskiner, som indlejes fordi der er behov for at 

udleje en maskine, som p.t. ikke forefindes på lager. 

Indlejningsmaskiner skal ikke oprettes som maskiner eller som 

udlejningsmaskiner, kun som indlejningsmaskiner. 

Indlejningsmaskiner kan opdeles i hoved- og undergrupper på samme 

måde som udlejningsmaskiner. 

På indlejningsmaskinkortet findes følgende oplysninger: 

 Nummer. Kan indtastes eller tildeles ud fra nummerserie. Bemærk, at 
samme nummerserie ikke må anvendes til både ind- og 
udlejningsmaskiner (der må ikke være nummersammenfald) 

 Beskrivelse 

 Modeldatakilde 

 Modelgruppekode 

 Modelundergruppekode 

 Kreditornr. 

 Reference 

 Startdato for indlejningsperiode 

 Slutdato for indlejningsperiode 

 Returneret til leverandør. 
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Der er desuden mulighed for at indtaste bemærkninger til en 

indlejningsmaskine, på samme måde som på maskinkortet og 

udlejningsmaskinkortet. Her kan leverandørs maskinnummer evt. 

indtastes. 

Under knappen Funktion kan du vælge ’Returner til leverandør’ – herved 

markeres feltet på indlejningsmaskinkortet. 

Indlejningsmaskinen kan tildeles en dimension, som gør det muligt at lave 

en økonomioversigt over ind- / udlejning. 

Indlejning 

For at indleje en maskine oprettes først indlejningsmaskinkortet med 

oplysninger som beskrevet ovenfor. 

Dernæst oprettes en købsordre – på købsordren indmeldes en finanslinie 

med pris for indlejningen. På linien trykkes F4 i feltet Indlejningsmaskine, 

således at indlejningsmaskinen knyttes til købslinjen. 

Der kan bogføres flere omkostningsbilag til samme indlejningsmaskinnr. 

De bogførte bilag vises via knappen Funktion – Omkostningsbilag på 

indlejningsmaskinkortet.  

Ind- og udlejningsøkonomi 

For at kunne anvende udlejningsøkonomioversigt og 
udlejningsmaskinøkonomi skal du først have oprettet og indmeldt 
følgende (under Økonomistyring – Finans – Analyse & rapportering – 
Kontoskemaer og under Udlejning – Opsætning – Udlejningsopsætning): 

 Udlejningsmaskine kontoskemanavn 

 Udlejningsmaskine budgetnavn 

 Udlejningsmaskine kolonneformatnavn 

For en mere detaljeret vejledning vedr. oprettelse af kontoskemaer 

henvises til beskrivelsen Maskinstatistik via kontoskema. 

Som budgetnavn og kolonneformatnavn kan evt. anvendes samme som til 

maskinøkonomi, mens kontoskemaet som sådan skal oprettes specielt til 

udlejningsøkonomien.  

I eksemplerne nedenfor er der oprettet et kontoskema, som hedder 

UDLEJNING. 

Samme kontoskema anvendes til både indlejnings- og 

udlejningsmaskinøkonomi. 
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Fra udlejningsmaskinkortet (eller oversigten kaldes 

Udlejningsmaskinøkonomi: 

  

Menupunktet Udlejning – Maskiner – Udlejningsmaskiner – knappen 

Maskine. – Udlejningsøkonomioversigt: 

 

 

 


