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Samlefakturering af reservedelsordrer 

I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der 

er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten 

som samlefakturaer eller som enkeltfakturaer. 

Forudsætning herfor er, at ordrerne løbende leveres, men ikke 

udfaktureres.  

Først oprettes ordren: 

 

Læg mærke til, at Leveret (antal) og Faktureret (antal) er blanke og status 

er Åben. 

Herefter klikkes på knappen Bogføring – Bogfør (eller der trykkes F11), og 

feltet Lever markeres: 

 

Tryk OK. Herefter ser ordren således ud: 
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Bemærk at Leveret (antal) nu er udfyldt og status er ændret til Frigivet. 

Ordren kan nu også ses i menupunktet Salg & Marketing – Oversigt – 

Bogførte leverancer. 

På denne måde oprettes og leveres reservedelsordrer løbende indtil de 

udfaktureres samlet, f.eks. ugentligt eller månedligt. 

Massefakturering med samlefakturaer 

 

Opsæt på debitor 

Hvis der ønskes dannet samlefakturaer, skal kunden være mærket med, 

at samlefakturering er tilladt: 

 

 



Samlefakturering af reservedelsordrer                  
 

 

20.3.12 3 

Bemærk, at dette felt skal være markeret på kunden INDEN der oprettes 

reservedelsordrer, da koden for om samlefakturering er tilladt overføres til 

salgsordren på ordreoprettelsestidspunktet. 

Hvis kunden har et EAN-nr. og skal have faktura tilsendt elektronisk, må 

der ikke ske samlefakturering. For disse kunder gælder det, at 

reservedelsordrer skal oprettes og faktureres ordre for ordre. 

Nedenstående illustration viser hvorledes flere salgsleverancer til samme 

kunde, samles til én samlet faktura, hvis kunden på debitorkortet er opsat 

til at måtte samlefaktureres: 

Tillad samlefakturering = JA 

Salgsordre:  Salgsleverancer: Salgsfaktura: 

 

  

 

 

 

 

Tillad samlefakturering = NEJ 

Salgsordre: Salgsleverancer: Salgsfaktura: 

 

  

 

 

 

Opsætning i DSM Opsætning 

Grundlæggende vil der blive dannet én samlet faktura pr. kunde, MEN 

hvis der på salgsordren er tilknyttet dimensionsværdier vil der som 

udgangspunkt blive dannet en faktura pr. anvendt dimensionsværdi. 
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For at håndtere samlefakturering sammen med anvendelsen af 

dimensionsværdier, skal der laves lidt ekstra opsætning i DSM 

Opsætning, der findes under Maskinhandel – Opsætning: 

 

Følgende felter skal udfyldes: 

Saml. fak. std. sælger 

Her kan der angives en standard sælgerkode, der anvendes på de 

dannede fakturaer, hvis der ikke er oprettet sælgerkode på salgsordren. 

Hvis der benyttes dimensionsværdier for sælgere, skal standard 

sælgerkoden være oprettet uden en tilhørende dimensionsværdi for 

sælgeren. 

Samlefaktureringstype (Dimension) 

Der kan til dette felt vælges mellem: 

 Pr. dimension 

Ved valg af denne samlefaktureringstype, vil der blive dannet en faktura 

pr. dimensionskombination, der måtte være angivet på salgsordren.  

 Specifik dimension 

Ved valg af denne samlefaktureringstype, kan der, under knappen 

Opsætning – Samlefaktureringsdimensioner, vælges for hvilke af de 

dimensioner der er angivet på salgsordren, der skal samles fakturaer for. 
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I eksemplet ovenfor, vil der blive dannet en faktura pr. sælgerkode, der er 

anvendt på de forskellige salgsordrer til samme kunde. 

 Alle dimensioner 

Ved valg af denne samlefaktureringstype, vil der kun blive dannet en 

faktura pr. kunde. 

 

Faktureringskørsel 

Kørslen til dannelse af masse- og samlefakturering, findes enten under 

Økonomistyring – Tilgodehavender – Samlefakturering eller under Salg & 

marketing – Ordrebehandling – Samlefakturering og åbner for 

nedenstående vindue:  
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Angiv perioden for hvilken der skal dannes samlefakturering, ved at 

udfylde felterne Startdato og Slutdato.  

Felterne bruges til at afgrænse hvilke bogførte salgsleverancer, med 

bogføringsdato indenfor den valgte periode, der medtages i dannelsen af 

samlefakturaer. 

Ligeledes bruges feltet til at afgrænse salgsordrer, hvor samlefakturering 

ikke er tilladt, således at kun salgsordrer med afsendelsesdato indenfor 

den valgte periode, bliver bogført. 

I feltet Bogføringsdato, påføres den dato, hvor samlefakturaerne ønskes 

bogført. Hvis der ikke påføres noget i feltet, bogføres fakturaerne med den 

dato, der er angivet på salgsorden. Der kan ligeledes angives om man 

ønsker at erstatte den eksisterende bogføringsdato med den 

bogføringsdato man har angivet ovenfor. Dette gøres ved at markere 

feltet Erstat bogføringsdato. 

Feltet Undlad udskrift af fakturaer kan bruges, hvis man ikke ønsker at 

der skal ske udskrivning af fakturaer i forbindelse med 

samlefaktureringen.  

I menuknappen Std. værdier kan der oprettes værdier for de 

obligatoriske felter, der skal udfyldes ved bogføring af f.eks. 

salgsfakturaer. Det kan f.eks. være krav om at felterne Sælgerkode, 

Reference, Eksternt bilagsnr. og Ansvarscenter skal udfyldes.  
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Det er vigtigt at udfylde værdierne, da samlefaktureringen ellers vil 

undlade at bogføre fakturaer der er samlet. Dette skal så gøres manuelt 

efterfølgende.   

Under menuknappen Sæt filtre kan man filtrere på specifikke Kundenr., 

Ansvarscentre og Debitorbogføringsgrupper, som man ønsker at 

samlefaktureringen skal køres for.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis man anvender ansvarscentre skal dette felt udfyldes med det 

ansvarscenter, man ønsker at fakturere for, da leverancer fra flere 

forskellige ansvarscentre ellers vil blive samlet på samme faktura.  

I feltet Sortering, skal der angives i hvilken sorteringsrækkefølge man 

ønsker at få fakturaudskrifterne sorteret. Der kan vælges efter Fakturanr. 

eller Faktureres til kundenr. Det er vigtigt, at der også på forhånd er 

lavet opsætning af Rapportvalg (Salg) for Bogførte Fakturaer og er 

oprettet Printervalg for det Rapport-ID som fakturaen udskrives til. 

Samlefaktureringen startes herefter ved tryk på OK. Man skal forvente at 

samlefaktureringen vil tage ca. 5 – 10 minutter  
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Samlefaktureringslog 

I forbindelse med samlefaktureringen, bliver der dannet en 

’Samlefaktureringslog’, som for hver samlefaktureringskørsel, danner et 

løbenr., hvori der vises information pr. bogførte fakturanr. om: 

 Ordrenr. 

 Bogføringsdato 

 Fakturerres til kundenr. 

 Fakturabeløb  

 Om ordren er samlefaktureret eller blot faktureret. 

 Om ordren er blevet udskrevet 

 Om der er dannet elektronisk faktura (EAN-kunder) 

 Faktureringstrin 

 

Samlefaktureringslog’en giver også en total over det fakturerede beløb. 

Udskrivningen af alle fakturaerne, der er dannet i forbindelse med 

samlefaktureringen, sker på baggrund af de bogførte fakturanumre, der er 

dannet i log’en. Har man valgt ikke at få fakturaer udskrevet i forbindelse 

med selve samlefaktureringskørslen, kan man i log’en se hvilke 

fakturanumre der er dannet, og herved hvilke der skal udskrives manuelt 

efterfølgende.  

Nedenstående vises eksempel på udskrift af Samlefaktura log. 
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Fejl i forbindelse med samlefakturering 

Hvis der er fejl på nogle leverancer, vil der fremkomme en meddelelse 

herom ved samlefaktureringen. Meddelelsen bliver vist i statusfelterne på 

vinduet for samlefakturering.  
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De leverancer, hvor der var fejl, vil nu ligge under Salg & Marketing – 

Ordrebehandling – Fakturaer. Gå ind i dette menupunkt og forsøg at 

bogføre fakturaerne en for en – herved vil der fremkomme en mere 

detaljeret fejlmeddelelse om, hvad problemet er, så fejlen kan rettes. 

Rapport 6052037 (Salgsordreliste pr. sælger) giver et hurtigt overblik over 

tilbageværende ordrer. Det er en A4-liste med felterne: Ordrenummer, 

Kundenr., Kundehavn, Status, Bogf. dato og Sælgerkode. 

 

Massefakturering uden samlefakturaer 

 

Faktureringskørsel 

Når der skal foretages massefakturering af reservedelsordrer uden 

samlefakturaer gøres som følger. 

Under Salg & Marketing – Ordrebehandling – Ordrer klikkes på knappen 

Bogføring. Vælg punktet Massebogfør: 

 

Der er to faner, der skal udfyldes.  

 

På første fane kan der evt. angives et interval af kundenr. til fakturering, 

men typisk udfyldes felterne vedr. kundenr. ikke, da alle kunder jo skal 

faktureres. 

Den periode, hvor man ønsker at fakturere leverancer, skal indtastes i 

feltet Datofilter. Angives f.eks. ”..310110”, vil leverancer til og med den 31. 

januar 2010 blive faktureret. 
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Status på ordrerne skal være Frigivet. 

Bemærk, at hvis man anvender ansvarscentre, så skal dette felt udfyldes 

med det ansvarscenter, man ønsker at fakturere for, da leverancer fra 

flere forskellige ansvarscentre ellers vil blive samlet på samme faktura. 

Hvis feltet ikke er vist på fanen, kan det hentes ved at trykke F6 i 

kolonnen Felt. 

Hvis du kun ønsker at massebogføre enkeltfakturaer til de kunder, som 

ikke er mærket med ja til samlefakturering, skal feltet ’Tillad samlefaktura’ 

udfyldes med Nej. Hvis feltet ikke er vist på fanen, kan det hentes ved at 

trykke F6 i kolonnen Felt. 

 

På næste fane sættes hak i feltet Fakturer. Feltet Lever skal være blankt, 

da vi ønsker at fakturere tidligere leverancer. 

Ønsket bogføringsdato skal indtastes i feltet Bogføringsdato. 

Sæt hak i feltet Erstat bogføringsdato – herved fremkommer der følgende 

advarsel, som vedrører ordrer i valuta: 

 

Tast OK til meddelelsen. 

Sæt desuden hak i feltet Erstat bilagsdato. Bemærk her, at det er 

bilagsdatoen, som styrer forfald. 

Hvis der skal beregnes fakturarabat, sættes hak i feltet Beregn 

fakturarabat. 
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Feltet ’Notificer kunde om leverance’ skal være blank. Dette felt hænger 

sammen med feltet Lever (der kan automatisk sendes en mail til kunden 

om leverance). 

 

Tast Ok for at starte kørslen. 

Når kørslen er færdig fremkommer en kvittering. I eksemplet er der 

bogført 16 ud af 16 mulige ordrer: 

 

Udskrift af fakturaer 

Herefter skal fakturaerne udskrives. Dette gøres ved at gå ind i 

menupunktet Salg & Marketing – Ordrebehandling – Samlefakturering – 

Bogførte fakturaer. 

Klik på knappen udskriv, herved åbnes følgende vindue: 

 

I vinduet – på den første fane - foreslås det fakturanummer, du aktuelt 

står på. Dette felt skal blankes, da vi jo ønsker at udskrive samtlige de 

fakturaer, vi netop har dannet. 

VIGTIGT: Feltet Udskrevet skal udfyldes med 0, ellers vil alle fakturaer i 

systemet blive udskrevet, også fakturaer fra tidligere faktureringskørsler. 
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Næste fane skal der indtastes oplysninger, hvis der ønskes udskrevet 

ekstra kopier. 

 

Ligeledes kan feltet Skip betalingsID afmærkes, hvis man ikke ønsker at 

få vist betalingsID’et på fakturaen. 

Der kan ligeledes afmærkes, hvis man ønsker udskriften afsendt direkte 

pr. mail som PDF-faktura. Feltet Originalbilag bruges i denne forbindelse 

og feltet Genudskrift, hvis fakturaen allerede har været udskrevet tidligere. 

Klik på knappen Udskriv for at udskrive fakturaerne. 

Der skal ikke foretages oprydning som ved manuel samlefakturering, 

ordrerne er automatisk slettet fra Salg & Marketing – Ordrebehandling – 

Samlefakturering – Ordrer. 


