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Spærring/Kreditmax./Forfalden saldo på debitorer 

Spærring 

 

På debitorkortet er der mulighed for at spærre en debitor – her kan der 

vælges mellem værdierne blank, Lever, Fakturer, Alle. 

De forskellige spærringsniveauer betyder følgende: 

Blank Alle transaktioner er tilladt for kunden. 

Lever Der kan ikke oprettes nye ordrer og nye leverancer til kunden. 

Eksisterende leverancer, der ikke er faktureret, kan 

faktureres. 

Fakturer Der kan ikke oprettes nye ordrer, nye leverancer og nye 

fakturaer til kunden. Eksisterende leverancer, der ikke er 

faktureret, kan ikke faktureres. 

Alle Ingen transaktioner er tilladt for kunden – heller ikke 

indbetalinger. 

 

I DSM-opsætningen, på fanen Generelt er der mulighed for at markere 

feltet ”Tjek for spærret debitor på linjeniveau (Ordre/fakt.)”. 

Markeres dette felt vil der også blive tjekket for spærring af debitor ved 

indsættelse af en ny linje på ordrer/fakturaer. 

Ordrer til kunder, som er spærret, vil være markeret med teksten Spærret 

(rød skriftfarve) på ordrehovedet: 
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Markering for spærret debitor kan fremkomme i følgende skærmbilleder: 

 Salg Ordrer 

 Salg Rammeordrer 

 Salg Fakturaer 

 Service Ordrer 

 Service Ordrer(Kvik) 

 Service Salgsfakturaer 

 Maskinhandel Salgsordrer 

 Maskinhandel Salgsfakturaer 

 Udlejning Ordrer 

 Udlejning Salgsordrer 

Kreditmax. 

 

Under Salg og marketing, Opsætning, Slagsopsætning kan det vælges, at 

debitors kreditmaksimum skal kontrolleres ved ordreoprettelse 

(kreditmax.-tjek foretages hvis du vælger værdien Kreditmaksimum eller 

Begge): 

 

Debitors kreditmaksimum angives på debitorkortet. Hvis kreditmax. er 

overskredet fremkommer der en advarsel ved ordreindtastning, hvor 

brugeren kan tage stilling til om ordreoprettelse skal fortsættes eller 

afbrydes. 
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I DSM-opsætningen, på fanen Generelt er der mulighed for at markere 

feltet ’ Tjek for kreditmaksimum/forf.saldo ved aktivering af linjer 

(Ordre/fakt.)’. 

Markeres dette felt vil der også blive tjekket for overskridelse af kreditmax. 

når linjedelen af ordrebilledet aktiveres (når markøren flyttes fra 

ordrehoved til ordrelinjerne). 

Kreditmax. kontrolleres også når visse funktioner forsøges udført, f.eks. 

Kopier linjer eller Indsæt Service-kit. 

I kreditmax.-vinduet er der mulighed for at vælge, at vinduet ikke skal 

vises mere for den pågældende debitor denne dag (valget gælder kun for 

den bruger, der er logget ind). Dette gøres ved at markere feltet ’Vis ikke 

denne advarsel på denne debitor mere i dag’. 

Næste dag vil kreditmax.-advarsel automatisk blive vist igen. 

Muligheden for at sige ja til, at advarsel ikke skal vises på denne debitor 

mere i dag gælder uanset om der i DSM opsætning ønskes kreditmax.-

tjek på linjer eller ej. 
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Forfalden saldo 

 

I salgsopsætningen kan det vælges, at der skal kontrolleres for forfaldne 

beløb ved ordreoprettelse (tjek vedr. forfalden saldo foretages hvis du 

vælger værdien Forfaldne beløb eller Begge): 

 

Hvis der er en forfalden saldo på debitor fremkommer der en advarsel ved 

ordreindtastning, hvor brugeren kan tage stilling til om ordreoprettelse skal 

fortsættes eller afbrydes. 

 

I DSM-opsætningen er der mulighed for at markere feltet ”Tjek for 

kreditmaksimum/forf.saldo ved aktivering af linjer(Ordre/fakt.)”. 
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Markeres dette felt vil der også blive tjekket for forfaldne beløb når 

linjedelen af ordrebilledet aktiveres (når markøren flyttes fra ordrehoved til 

ordrelinjerne). 

Der kontrolleres også for forfaldne beløb når visse funktioner forsøges 

udført, f.eks. Kopier linjer eller Indsæt Service-kit. 

I vinduet vedr. forfaldne beløb er der mulighed for at vælge at vinduet ikke 

skal vises mere for den pågældende debitor denne dag (valget gælder 

kun for den bruger, man er logget ind som). Dette gøres ved at markere 

feltet ’Vis ikke denne advarsel på denne debitor mere i dag’. Næste dag 

vil advarsel vedr. forfaldne beløb automatisk blive vist igen. 

Muligheden for at sige ja til, at advarsel ikke skal vises på denne debitor 

mere i dag gælder uanset om der i DSM opsætning ønskes tjek ved 

aktivering af linjer eller ej. 

Herudover er der mulighed for at fastsætte en bagatelgrænse vedr. 

forfaldne beløb, f.eks. 25,00 kr. Denne kan defineres generelt, under 

DSM-opsætningen, og/eller individuelt på debitorkortet. 

Er der angivet en beløbsgrænse forskellig fra 0,00 på debitor i feltet 

’Beløbsgrænse Adv. Forf. Saldo’ vil denne blive anvendt. Og ellers vil en 

evt. beløbsgrænse i DSM-opsætningen blive anvendt. 

Herved kan advarsel vedr. forfaldne beløb undgås, når der eksempelvis er 

tale om øredifferencer el. lign. 

 

 


