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Udvidede tekster i HTML-format 

På udvidede tekster kan der defineres tekster i HTML-format. Herved kan 

der foretages formatering af teksterne – f.eks. fed skrift, kursiv, 

understregning, centrering mv. Teksterne kan udskrives på eksterne 

maskinhandelsdokumenter, enten som top- og/eller bundtekster, eller som 

linje-tekster tilknyttet et varenummer eller en maskine. 

Opsætning af tekster 

Tekster i HTML-format kan anvendes på følgende typer af tekster: 

 Generelle tekster (menupunkt 
Opsætning/Programopsætning/Økonomistyring/Generelt/Tekster) 

 Udvidede tekster til varer (menupunkt 
Lagersted/Reservedele/Vareliste – fanen Naviger – Udvidede tekster) 

 Udvidede tekster til maskiner (menupunkt Maskinhandel/Maskiner – 
Rediger – fanen Naviger – Maskintekster – Udv. Maskintekster) 

Opsætning sker på samme måde uanset type.  

Klik på ikonet Ny i Båndet: 

 

Indtast ønsket kode og beskrivelse: 

 

Vælg herefter ikonet Udvidede tekster på fanen Naviger: 
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Herved vises følgende billede: 

 

Vælg igen Ny for at oprette tekstlinjerne: 

Herved fremkommer billede til indtastning af tekster: 

 

Udfyld nu hovedoplysningerne som ønsket, og angiv en tekstlinje – denne 

tekst vises på salgsordren, og fungerer som en slags overskrift til de 

HTML-definerede linjer, hvis tekstkoden angives på en ordrelinje. 

I eksemplet er vi ved at designe tekster, som skal anvendes til bundtekst 
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med handelsbetingelser, så derfor oprettes en linje med teksten 

’Handelsbetingelser:’ 

 

Herefter vælges Rediger HTML på fanen Handlinger. Herved fremkommer 

følgende billede: 

 

Nu indtastes ønsket tekst, og formatering foretages ved hjælp af det lille 

bånd nederst i HTML-redigeringsvinduet: 
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Vælg Luk for at forlade og gemme det indtastede: 

 

HTML-teksterne er nu klar til at udskrive. 

 

Efterfølgende er teksterne klar til at redigere på samme måde ved hjælp 

af funktionsknappen i Båndet. 

Der er også mulighed for at f.eks. eksportere teksterne og importere dem 

på en anden udvidet tekstkode. 
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Udskrivning af tekster 

Tekster i HTML-format kan udskrives på følgende rapporter: 

 DSM Salg - tilbud maskinsalg (rapport 6052330) 

 DSM Ordrebekræftelse maskinsalg (rapport 6052334) 

 DSM Salg - faktura maskinsalg (rapport 6052326). 

Ved udskrift af eksempelvis en faktura tilvælges bundteksterne på 

rapportens indstillingsfane: 
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På samme måde kan der defineres en HTML-tekst, der udskrives øverst 

på fakturaen, efter adresseoplysningerne. 

 

Hvis man i stedet angiver den netop oprettede tekstkode på en 

salgsordrelinje ser det således ud: 
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På varer og maskiner kan der også tilknyttes udvidede tekster i HTML-

format – disse skal ikke tilvælges ved bestilling af udskrift, men kommer 

automatisk, hvis de udvidede tekster er indsat på ordren: 

 

 

Salgsordren: 

 

 

Faktura: 
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