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Obligatoriske felter 

I systemet er der mulighed for at definere, at bestemte felter på f.eks. 

købs- salgs- og serviceordrehovedet skal være udfyldt før der kan 

oprettes linjer på tilbud/ordre/faktura. 

Opsætning 

 

Opsætning foretages under Økonomistyring – Opsætning – Obligatoriske 

felter. 

Opsætning kan foretages for følgende menupunkter: 

 Købsrekvisition 

 Købsordre 

 Købsfaktura 

 Købskreditnota 

 Købsrammeordre 

 Købsreturvareordre 

 Salgstilbud 

 Salgsordre 

 Salgsfaktura 

 Salgskreditnota 

 Salgsrammeordre 

 Salgsreturvareordre 

 Servicetilbud 

 Serviceordre 

I feltet Dokument øverst i billedet skal du vælge hvilket 

program/dokumenttype, du vil oprette obligatoriske felter til.  

Du skal oprette obligatoriske felter for hver dokumenttype, hvor du ønsker 

at anvende funktionen. 

Når du har valgt dokumenttype, skal du angive hvilket felt / hvilke felter, 

der skal være obligatoriske for typen. 

Du kan klikke på AssistButton i feltet og få vist en oversigt over samtlige 

felter, der hører til den valgte type, dvs. du kan i nogle tilfælde se felter 

her, som ikke er synlige på f.eks. købsordrehovedet. 

Når du har indtastet et feltnummer (eller valgt det via AssistButton) vil 

feltnavnet blive vist i kolonnen Feltnavn. 
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Du kan vælge så mange felter, du ønsker. 

I eksemplet nedenfor er det defineret, at feltet ’Indkøberkode’ og 

’Ansvarscenter’, ved oprettelse af købsordre, skal være udfyldt før der kan 

oprettes ordrelinier: 

 

Feltet rækkefølge kan benyttes, hvis man ønsker at bruger skal indtaste 

f.eks. ’Ansvarscenter’ før ’Indkøberkode’. Ansvarscenter vil stå øverst når 

brugeren bliver gjort opmærksom på at noget mangler at blive udfyldt. 
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Anvendelse 

 

I eksemplet går vi nu over i købsmenuen for at oprette en ny købsordre. 

 

Købsordrehovedet oprettes på vanlig vis, men vi ’glemmer’ at indtaste 

Ansvarscenter (og vi har jo netop defineret at ansvarscenter skal 

udfyldes). 

Når vi nu går fra ordrehovedet til ordrelinjerne, fremkommer følgende 

vindue nu automatisk: 

 

Vinduet kommer frem fordi ansvarscenteret er defineret som et 

obligatorisk felt. Ansvarscenter kan nu indtastes i vinduet, eller du kan 

klikke på AssistButton for at få vist en oversigt over ansvarscentre. 
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Når billedet er udfyldt trykkes ESC for at gå videre. 

Da det andet obligatoriske felt, for ’Indkøberkode’ allerede er udfyldt, 

kommer vi nu tilbage til ordrelinien, hvor oplysninger vedr. varenummeret 

kan indtastes. 

Såfremt der var defineret flere obligatoriske felter som ikke var udfyldt på 

ordrehovedet, ville disse blive vist i det forrige vindue, sammen med feltet 

for Ansvarscenter, hvor disse manglende feltoplysninger kan angives. 

 

 

Købsordren kan nu færdigoprettes og bogføres som vanligt. 


