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Varekort 

Varekortet finder du under menuen Lagersted – Planlægning & udførelse. 

På varekortet findes der 8 oversigtspaneler med oplysninger: 

 Generelt 

 Fakturering 

 Genbestilling 

 Planlægning 

 Udenrigshandel 

 Varesporing 

 Web 

 Lagersted 

 

 

Øverst i båndet er der 3 faner (Start, Handlinger og Naviger) – hver fane 

indeholder en række funktionsknapper. 

Efterfølgende vil vi se på nogle af de vigtigste felter og funktionsknapper 

på varekortet. 
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Oversigtspanelet Generelt 

 

Feltet Nummer 

Her kan du skrive nummeret på varen. Det kan gøres på en af følgende 

måder: 

 Hvis du har oprettet en standard-varenummerserie, skal du trykke på 
Enter  for at få feltet udfyldt automatisk med det næste nummer i 
serien. 

 Hvis du har oprettet flere nummerserier til varer, skal du klikke på 
AssistButton til højre og vælge en serie. Feltet udfyldes automatisk 
med det næste nummer i den serie. 

 Hvis du ikke har defineret en nummerserie for varer, eller hvis 
afkrydsningsfeltet Manuel nummerering er markeret, kan du angive et 
nummer manuelt. Du kan bruge op til 20 tegn (både tal og bogstaver).   

Nummeret identificerer varen. Det betyder, at når du indsætter 

varenummeret på f.eks. et salgstilbud, bliver alle relevante oplysninger om 

varen (beskrivelse, enhed, salgspris m.v.) automatisk hentet og indsat på 

linjerne. 

Under Service – Opsætning – DSM opsætning findes feltet ’Spær for 

varenummer omdøbning’ på Oversigtspanelet Vare. Hvis du markerer 

dette felt kan varen ikke omdøbes (dvs. varenummer på en eksisterende 

vare kan ikke ændres). På denne måde kan du sikre, at et varenummer 

ikke omdøbes ved en fejl. 
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Feltet Beskrivelse 

Her kan du indtaste en beskrivelse af varen. Du kan bruge op til 50 tegn 

(både tal og bogstaver). 

Beskrivelsen udskrives på ordrer og fakturaer. Du skal derfor indtaste den 

som det skal fremstå på udskrifter. 

Feltet Basisenhed 

Her kan du angive den enhed, som varen er opført i på lageret. Klik på 

AssistButton for at få vist vinduet Vareenheder. Klik på AssistButton og på 

en af koderne i vinduet Vareenheder, og klik derefter på OK for at kopiere 

koden til vinduet Vareenheder. Klik på OK for at kopiere koden til 

varekortet. 

Du kan ikke ændre enhedskoden, hvis der er åbne vareposter for varen. 

Feltet Placeringsnr. 

Her kan du skrive, hvor varen er placeret på lageret. Du kan bruge op til 

10 tegn (både tal og bogstaver). 

På baggrund af oplysningerne i feltet Placeringsnr. kan du afgrænse og 

sortere rapporten Plukliste (lager) (Lagersted – Udskrifter - Varerapporter) 

efter varernes placering. 

Bemærk! 

Feltet Placeringsnr. må ikke forveksles med feltet Lokationskode, som 

findes i varekladden, på købs- og salgslinjerne og på debitorkortet. 

Feltet Alternativ placeringsnr. 

Her kan du skrive, en alternativ placering af varen på lageret. Du kan 
bruge op til 10 tegn (både tal og bogstaver). 

 

Feltet Søgebeskrivelse 

Søgebeskrivelsen kan dannes på forskellige måder ud fra valgt opsætning 

i stamoplysningerne. Søgebeskrivelsen kan dannes ud fra feltet 

beskrivelse, fællesvarenummer eller leverandørvarenummer. Den 

ønskede beskrivelse vælges i Maskinhandel – Opsætning – DSM 

opsætning under Oversigtspanelet Vare).  

Søgebeskrivelsen opdateres når det valgte felt udfyldes. 

Feltet Lager 
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Dette felt viser, hvor mange vareenheder (bl.a. stk., æsker eller dåser) der 
er på lager. 

 

Feltet Afgiftsgruppe 

Se selvstændig beskrivelse i vejledningen Afgifter 

Feltet Varekategorikode 

Dette felt viser varens kategorikode.  

Når der tildeles en varekategori på en vare udfyldes følgende af varens 

felter med oplysninger fra varekategorien: 

 Produktbogføringsgruppe 

 Varebogføringsgruppe 

 MOMS-bogføringsgruppekoden 

 Enhedskode 

 Ukurantprofil 

 realisation kode 

 planlægningskode 

 standardkostmetoden for varen. 

 Genbestillingsmetode 

 Udskriv labels 

 

 

Oversigtspanelet Fakturering 
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Feltet Kostmetode 

Dette felt viser, hvilken kostmetode der anvendes til denne vare. 

Valget af kostmetode afgør, hvordan programmet beregner kostprisen på 

baggrund af gennemstrømningen af fysiske varer i virksomheden. 

 

Feltet Kostpris (standard) 

Angiver kostpris, der bruges som standardmåleenhed. Du skal udfylde 
dette felt, hvis du valgte Standard i feltet Kostmetode. 

 

Feltet Kostpris 

Dette felt viser kostprisen pr. enhed. 

Feltet med kostpris udfyldes automatisk i overensstemmelse med det, du 

har valgt i feltet Kostmetode: 

Hvis du i feltet Kostmetode valgte FIFO, LIFO, Serienummer eller , 

Gennemsnit, overføres værdien fra feltet Gnsn. kostpris (RV). 

Hvis du i feltet Kostmetode valgte Standard, overføres værdien fra feltet 

Kostpris (standard). 

Oplysningerne i feltet opdateres, når enten Kostpris (gnsn) eller Kostpris 

(standard) opdateres.  
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Hvis du valgte FIFO, LIFO, Serienummer eller Gennemsnit, opdateres 

feltet automatisk ved bogføring af købsfakturaer fra en varekladdelinje 

eller en købslinje. 

JMA anbefaler gennemsnit til reservedele 

Feltet Sidste købspris 

Dette felt viser den brutto købspris, der sidst er betalt for varerne. Feltet 
sidste købspris anvendes som købspris på indkøbsordren.  
 

Sidste købspris kan opdateres med leverandørens vejl. Udsalgspris hvis 

priserne er indlæst i katalogvarer. (Under Lagersted – Lager – 

Prisberegning – Opdater salgspriser fra katalogvarer). 

Feltet Sidste faktiske købspris 

Dette felt viser den netto købspris, der sidst er betalt for varerne. 
Feltet indeholder kostværdien pr. enhed fra den yngste købsværdipost. 

 

Feltet Salgspris 

Her kan du skrive varens salgspris i RV.  
 
Salgspris kan opdateres med leverandørens vejl. Udsalgspris hvis 
priserne er indlæst i katalogvarer. (Under Lagersted – Lager – 
Prisberegning – Opdater salgspriser fra katalogvarer). 
 

 

Feltet Realisationspct. 

Her kan du angive den realisationsprocent, der gælder for varen. 

Realisationsprocenten vil blive vist på reservedelsdatabasen, hvis varen 

overføres hertil. 

Hvis der på varen er angivet en realisationsprofilkode, kan 

realisationsprocenten beregnes automatisk (Under Lagersted – 

Reservedele – Periodiske aktiviteter – Beregn realisationspct.) 

Hvis der ikke er bevægelser på varen, beregnes realisationsprocent ikke. 

Realisationsprocent beregnes uafhængig af lokation, varians m.v. 

Feltet Realisationsprofilkode 

Her kan du angive, hvilken realisationsprofil, der skal anvendes for varen 

ved automatisk beregning af realisationsprocent. 
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Realisationsprofilerne oprettes under Lagersted – Reservedele – 

Opsætning – Realisationsprofil. 

Feltet Produktbogføringsgruppe 

Her kan du angive den produktbogføringsgruppe som varen tilhører. 

Ved bogføring af transaktioner, der vedrører den pågældende vare, 

anvendes denne kode sammen med koden 

virksomhedsbogføringsgruppe (f.eks. fra en debitor) til at fremfinde den 

bogføringsopsætning, der skal anvendes. Bogføringsopsætningen angiver 

de konti (for salg, køb, rabatbeløb osv.), som der bogføres til.  

 

Feltet Varebogføringsgruppe 

Her kan du vælge en kode til den varebogføringsgruppe, som varen skal 

tilhøre. 

Varebogføringsgruppen angiver, hvilken varekonto der skal bogføres 

transaktioner for til denne vare. 

Bemærk venligst at ændring af koden ikke ændrer på allerede bogførte 

poster. 

Ved ændring af Varebogføringsgruppe på en serienummervare 

fremkommer der advarsel, da ændring af feltet kan give 

afstemningsproblemer imellem værdien på maskinlageret og værdien af 

maskinlageret i finansbogholderiet. 

Advarsel fremkommer dog ikke hvis der endnu ikke findes vareposter og 

hvis lagerkontonumre er ens. 

Feltet Varerabatgruppe 

Feltet indeholder en kode for den varerabatgruppe, som varen skal 

tilhøre. Klik på AssistButton til højre for at få vist de 

varerabatgruppekoder, der er oprettet i tabellen Varerabatgruppe. 

Varerabatten afhænger af såvel debitoren som af varen. Rabattens 

størrelse afgøres af, hvilken debitorrabatgruppe debitoren tilhører, og 

hvilke varerabatgrupper varen tilhører. 

Du angiver rabatter for varegruppen i vinduet Salgslinjerabat. Klik på Salg 

og derefter på Linjerabat på varekortet. 

For yderlig beskrivelse se vejledningen Salgsordretyper og rabatter. 

Feltet Købsrabatgruppekode 
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Feltet indeholder en kode for leverandørens rabatkode, som varen skal 

tilhøre. Klik på AssistButton til højre for at få vist de 

købsrabatgruppekoder, der er oprettet i tabellen Købsrabatgruppe. 

Købsrabatten afhænger af såvel leverandøren som af varen. Rabattens 

størrelse afgøres af, hvilken købsordretype der anvendes ved bestillingen 

samt den købsrabatgrupperer varen tilhører. 

Du angiver rabatter for varegruppen i vinduet Købslinjerabat. Klik på Køb 

og derefter på Linjerabat på varekortet. 

For yderlig beskrivelse se vejledningen Købsordretyper og rabatter. 

Feltet Lagerværdi – nul 

Marker feltet, hvis varen på lager skal udelukkes fra opgørelsen af 

lagerværdi.  

Hvis der er hak i dette felt, dannes der vare- og værdiposter, men 

værdiposterne får altid kostpris = nul og lagerreguleringen har derved ikke 

noget forbrug at bogføre. 

Dette er f.eks. relevant, hvis varen opbevares for andre. 

Feltet kan også være relevant i forbindelse med håndtering af skaffevarer. 

Du kan kun fjerne eller sætte hak i feltet, hvis der ikke er vareposter på 

varen. 

Oversigtspanelet Genbestilling 

 

Feltet Leverandørnr. 
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Her kan du skrive et nummer, der identificerer leverandøren. Klik på 

AssistButton til højre for at få vist kreditornumrene i tabellen Kreditor. 

Oplysningerne i feltet kan bruges på indkøbskladder og i rapporter. 

Feltet Leverandørs  varenr. 

Her kan du skrive det nummer, som varen har hos leverandøren. Du kan 
bruge op til 20 tegn (både tal og bogstaver). 

 

Skal der dannes filer til overførsel af købsordre skal felterne leverandør og 

leverandørvarenummer være korrekt udfyldt. 

Under Lagersted – Reservedele – Periodiske aktiviteter – Opdater 

leverandørvarenr. er der en kørsel, der kan danne leverandørvarenummer 

ud fra varenummer på varekortet. 

 

Felterne leverandør og leverandørsvarenummer kan blive ajourført fra 

henholdsvis varekort og lagervare pr. lokationskort. Dette afhænger af om 

der i DSM Opsætningen er markering i feltet: ’Lev. Info lokationssynk.’. 

Er feltet markeret vil leverandørnummer og leverandørvarenummer blive 

opdateret på varekort og alle lagervare pr. lokationskort, hvis 

oplysningerne rettes et af stederne. 

 

Oversigtspanelet Planlægning 

 

Feltet Genbestillingsmetode 
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I dette felt kan du angive genbestillingsmetode – DSM løsningen 

understøtter metoden Maks. antal. 

Feltet Genbestillingspunkt 

I dette felt kan du angive et antal varer på lager, der angiver lagerniveauet 

for, hvornår lageret skal genopfyldes med varen (minimumsantal). 

Feltet Maks. Lagerbeholdning 

I dette felt kan du angive en beholdning, du vil bruge som 
maksimumlagerniveau. Det maksimale lagerniveau minus 
sikkerhedslageret bruges til at beregne beholdninger for ordreforslag.  

 

Feltet Planlægningsprofilkode 

Her skal du indtaste den planlægningsprofilkode, der skal anvendes for 
varen. 

Bemærk, at genbestillingsmetode ikke må være Ordre eller Lot-for-lot, 
hvis planlægningsprofilkode indtastes på varen. 

 

For yderlige beskrivelse se HowTo Beregn plan (bestilling af reservedele) 

Oversigtspanelet Udenrigshandel 

 

Feltet brugstarifnr. 

Her kan du angive en kode for varens brugstarifnummer. Klik på 

AssistButton til højre for at få vist brugstarifnumrene i vinduet 

Brugstarifnummer. 

Feltet skal udfyldes i forbindelse med rapportering til Intrastat. 

Varens brugstarifnummer anvendes nå der skal udfyldes 

eksportopgørelser osv. 

 

 

mk:@MSITStore:C:/Programmer/Navision%203.70/DAN/master.chm::/inv_t.chm::/T_27_5413.htm
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Oversigtspanelet Varesporing 

 

Feltet Varesporingskode 

På serienummervarer og maskinvarer skal der angives en 

varesporingskode. Feltet anvendes ikke på alm. Varer. 

Oversigtspanelet Web 

 

Oversigtspanelet Lager 
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Fanen Handlinger i Båndet 

Under fanen Handlinger i båndet øverst finder du følgende: 

 

Opret lagervare (pr . lokation) 

Se vejledningen Oprettelse af lagervare pr. lokation. 

Beregn optællingsperiode 

Se vejledning vedr. optælling. 

Reservedelsdatabaseopslag 

Se vejledningen Reservedelsdatabase 

Erstat varenummer 

Se vejledningen Erstatningsvarer 

 

Fanen Naviger i båndet 

Under fanen Noviger finder fu følgende: 
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Lagervare (pr. lokation) 

Lagervare (pr.lokation) anvendes ved flere lagre f.eks. hvis der styres 

beholdninger i bilerne. 

På lagervare (pr. lokation) kan der oprettes lageroplysninger pr .lokation 

(afdeling) f.eks. placering, genbestillingspunkt og maksantal. 

Poster 

 

Vareposter 

 

Vareposter viser logistikken på varen – den fysiske bevægelse på veren. 

Der oprettes vareposter, hver gang du bogfører en ændring i 

lagerbeholdningen. En sådan ændring kan skyldes modtagelse eller 

afsendelse af varer eller en op- eller nedregulering af mængden. 

Vareposter viser også varernes varesporingsnumre – 

serienumre/lotnumre – hvis sådanne er tilknyttet. 

Bemærk! 

Vareposter indeholder kun oplysninger om mængden, mens alle beløb er 

vises under Værdipost. 
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Vareposter oprettes i forbindelse med bogføring af en 

serviceartikelkladdelinje, bogføring af en salgsordre, returvareordre, 

faktura eller kreditnota og bogføring af en købsordre, returvareordre, 

faktura eller kreditnota. 

Vareposter oprettes også som følge af dannelsen af en stykliste i en 

styklistekladde.  

Til sidst opdateres feltet Udlignet post til regulering ved kørslen Reguler 

kostværdi - vareposter. 

Reservationsposter  

Anvendes ikke standard 

Værdiposter 

 

Værdiposter indeholder alle bevægelser på varen der påvirker værdien, 

dvs. ændringer i lagerværdien.  

Ændringer i lagerantallet gemmes som antalsbogføringer i tabellen 

Varepost. 

Der kan være en eller flere værdiposter pr. varepost. 

Når lageret afstemmes med finansmodulet, oprettes der finansposter på 

baggrund af værdiposterne. Det beløb, der bogføres i finansregnskabet, 

beregnes ud fra værdiposten som:  

Kostbeløb (faktisk) – Bogført kostværdi. Dette gøres ved hjælp af kørslen 

Bogfør lagerregulering. 
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Stamoplysningen Bogfør lagerværdi afgør om der bogføres løbende 

lagerværdi eller om der kun bogføres ved kostprisregulering – Anvendes 

der standardopsæt til DSM er der ved levering opsat til løbende bogføring. 
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Statistik 

 

Statistik 

 

Vis matrix: 
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Post statistik 

 

Terminsoversigt 
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Disponering 

 

Varer pr. lokation 
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Vis matrix: 

 

 

Vare pr lokation viser en oversigt over hvilken lokation varen er på 
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Bemærkninger 

 

 

Varer 

 

Erstatninger 

Se beskrivelse Erstatninger 
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Erstattede varer 

Se beskrivelse Erstatninger 

Varereferencer 

 

Varereference bruges til at angive henvisninger til en vare. Som reference 

kan leverandørens varenummer eller stregkode anvendes. 

Afhængigt af varereferencetypen kan referencenummeret bruges til 

automatisk at hente det varenummer, der anvendes ønskes anvendt. 

En reference kan være en hvilken som helst henvisning til en vare på 

lageret. Det kan f.eks. være en stregkode eller en kode, som bruges af en 

leverandør eller en kunde. 

For anvendelse af stregkoder henvises der til HowTo: Stregkoder 

 

Udvidede tekster 
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Denne funktion giver mulighed for at tilføje flere oplysninger (og dermed 

udvide feltet Beskrivelse) til en vare. 

Du kan f.eks. bruge udvidet tekst til en vare, hvis den sælges til en speciel 

pris i en begrænset periode, eller det i øvrigt er nødvendigt med en 

detaljeret beskrivelse af en vare.  

Den udvidede tekst kan indsættes på salgs- og købslinjer som 

supplement til beskrivelsen af den aktuelle vare. Teksten kan indsættes 

manuelt eller automatisk.  

Du kan angive en sprogkode i hovedet på den udvidede tekst. Dette 

sikrer, at teksten kun vises på salgs- eller købsdokumenter til debitorer 

eller kreditorer med den angivne sprogkode. Du kan også angive hvor 

længe teksten skal anvendes.  

Du kan oprette flere tekster til samme vare. Du kan angive nøjagtigt hvor 

og hvornår den udvidede tekst skal bruges ved hjælp af forskellige 

angivelser for sprogkode, tidsinterval og købs- eller salgsdokument.  

Sådan oprettes en udvidet tekst: 

Start med at vælge det varekort, hvor den udvidede tekst skal benyttes.  

Vinduet indeholder 4 Oversigtspaneler: Generelt, Salg, Køb og Service. 

Under Oversigtspanelet Generelt kan du indsætte en sprogkode og et 

tidsinterval. Under Oversigtspanelerne Salg og Køb og Service kan du 

angive, om teksten skal bruges på tilbud, ordrer, fakturaer og/eller 

kreditnotaer. 

Skriv den ønskede tekst på de tomme linjer. 

Når du har indtastet teksten, kan du afgøre, om den skal indsættes 

automatisk for denne vare på salgs- eller købsdokumenter. Det angives i 

feltet Automatisk udv. tekster på varekortet.  

Salg 

På knappen salg (ALT S) findes undermenu til salgsoplysningerne til 
varekortet. Undermenuen består at punkterne: 
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Salgspriser 

 

Du angiver salgsprisen pr. enhed i feltet Salgspris på varekortet, med det 

kan også være nødvendigt at oprettet individuelle salgspriser for varerne. 

Dette gøres i vinduet Salgspriser, som du finder ved klikke på Salg på 

varekortet og derefter på Salgspriser. 

Når der oprettes Salgspris kan du angive de betingelser, der skal 

opfyldes, før en debitor kan tilbydes en individuel salgspris for en bestemt 

vare i forbindelse med oprettelse af tilbud, ordrer, fakturaer og 

kreditnotaer. Betingelserne kan f.eks. kræve, at debitoren er tilknyttet en 

bestemt debitorprisgruppe, eller at fakturaen føres i en bestemt valuta. De 

kan også indeholde en startdato og en slutdato, mellem hvilke salgsprisen 

er gyldig, og de kan indeholde en bestemt enhedskode. Du kan desuden 

angive en kombination af de betingelser, under hvilke salgsprisen gælder. 

Du kan oprette flere salgspriser for hver vare, men hver pris skal have 

forskellige betingelser. 

Da salgsprisen ofte er en reduceret pris, kan du i vinduet Salgspris 

angive, om programmet skal kombinere linje- og fakturarabatter, når der 

tilbydes en salgspris. 

Når du indtaster en vare på en faktura, undersøges det f.eks. automatisk, 

om der er oprettet en salgspris til varen i tabellen Salgspris. Hvis det er 

tilfældet, kontrolleres det at startdatoen er før og slutdatoen er efter dags 

dato. Hvis betingelserne er opfyldt, angives salgsprisen automatisk i feltet 

Salgspris på fakturaen. Hvis betingelserne ikke er opfyldt, foreslås den 

grundlæggende salgspris fra varekortet. 
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Yderligere oplysninger om, hvordan kørsler kan bruges til at redigere og 

opdatere salgspriser finder du i online hjælpen til Salgspriskladden og i 

vejledningen Priskalkulation. 

Linje rabat 

Se vejledningen Salgsordretyper og rabatter. 

Ordrer 

 

Salgsordre viser en oversigt over salgsordre hvor valgt varenr. er noteret 

på.  Ud fra oversigten kan man se hvor mange der er bestil og hvor 

mange der heraf er leveret/faktureret. 

Salgsordren kan kaldes fra linjen ved at stå på ønsket bilag og vælg 

funktionsknappen Vis Ordrer i båndet. 

Køb 

På knappen køb (ALT B) findes undermenu til købsoplysningerne til 
varekortet. Undermenuen består at punkterne: 
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Kreditorer 

 

Hvis der er flere leverandører, der kan levere de samme varer oprettes, 

kan du oprette de alternative leverandører, der er tilknyttet de 

pågældende varer.  

Når du angiver noget på en købsordre, bruges kreditoren fra varekortet 

som standard. Hvis kreditoren er oprettet i tabellen Vare/leverandør, 

bruges oplysningerne, f.eks. pris, fra tabellen.  

Købspriser 
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Købsprisen hentes fra feltet Sidste købspris på varekortet, Hvis der ikke 

er oprettet købspriser i tabellen købspris. 

I vinduet Købspris kan du angive betingelserne for en speciel købspris for 

en bestemt vare, når tilbud, ordrer, fakturaer og kreditnotaer er opsat.  

En betingelse for at opnå en bestem købspris kan være, at du køber et 

bestemt kvantum, eller at fakturaen er i en bestemt valuta. De kan også 

indeholde en startdato og en slutdato, mellem hvilke købsprisen er gyldig, 

og de kan indeholde en bestemt enhedskode. Du kan desuden angive en 

kombination af de betingelser, under hvilke købsprisen gælder. Du kan 

oprette flere købspriser for hver vare, men hver pris skal have forskellige 

betingelser. 

Når du indtaster en vare på en faktura, undersøges det f.eks. automatisk, 

om der er oprettet en købspris til varen i tabellen Købspris. Hvis det er 

tilfældet, kontrolleres det automatisk, at startdatoen er før og slutdatoen er 

efter dags dato. Hvis betingelserne er opfyldt, angives købsprisen 

automatisk i feltet Købspris på fakturaen. Hvis betingelserne ikke er 

opfyldt, anvendes den sidste købspris på lagervarekortet. 

Se endvidere vejledningen Priskalkulation for automatisk beregning af 

købspriser. 

 

Linjerabat 

Se vejledningen Købsordretyper og rabatter. 

Ordrer 

 

Købsordre viser en oversigt over købsordre hvor valgt varenr. er noteret 

på.  Ud fra oversigten kan man se hvor mange der er bestil og hvor 

mange der heraf er modtaget/faktureret. 



Varekort                  
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Købsordren kan kaldes fra linjen ved at stå på ønsket bilag og vælg 

funktionsknappen Vis Bilag på fanen Naviger i båndet. 

 


