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Beregn plan (bestilling af reservedele) 

Denne vejledning beskriver disponering af varer via menupunktet Beregn 

plan under Køb - Planlægning – Indkøbskladder. 

Stamdata 

Forudsætning for at en vare medtages på indkøbsforslaget er at der er 

oprettet følgende oplysninger til varen: 

 Genbestillingsmetode = ’Maks. antal’ 

 Genbestillingspunkt 

 ’Maks. lagerbeholdning’ 

Skal der disponeres for flere lokationer (flere afdelinger) skal der være 

oprettet et ’Lagervare pr. lokations’-kort med disse oplysninger, ellers skal 

oplysningerne være indmeldt på varekortet. 

Derudover kan felterne ’Min.ordrestørrelse’, ’Maks ordrestørrelse’ og 
Oprundingsfaktor udfyldes. 

Der kan disponeres hvis et af felterne Genbestillingspunkt og ’Maks. 
lagerbeholdning’ anvendes (dog kan der dannes et indkøbsforslag uden 
antal – denne metode tager ikke højde for Genbestillingspunkt og ’Maks. 
lagerbeholdning’). 

 

For at få det optimale udbytte af indkøbsmodulet anbefales det at felterne 
Leverandør og Leverandørvarenummer er udfyldt på alle varer. 

Kladdetyper 

Under Køb – Planlægning – Opsætning – Indkøbskladdetyper er der 

mulighed for at markere på en kladdetype, om indkøbsforslag evt. kun 

skal behandle maskinvarer: 
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Hvis feltet Maskinindkøbskladde er markeret medtages kun varer med 

markering i feltet maskine i indkøbsforslaget, ellers medtages disse varer 

ikke. 

Indkøbsforslag 

For at danne et indkøbsforslag til bestilling af reservedele via kørslen 

Beregn plan, skal du vælge Køb - Planlægning – Indkøbskladder. 

 

Vælg knappen Funktion -> punktet Beregn plan.  

Ved disponering for flere afdelinger vælges fanebladet ’Lagervare (pr. 

lok.)’ – så må der ikke udfyldes felter på fanebladet varekort ellers vælges 

fanebladet Vare (så må der ikke udfyldes felter på fanebladet ’Lagervare 

pr. lokation’). 

Herved fremkommer billedet til indtastning af parametre til kørslen, f.eks. 

hvilken planlægningsprofilkode, der beregnes for. 

Fanebladet Vare: 
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Fanebladet ’Lagervare (pr. lok.)’: 

 

Fanebladet Indstillinger: 
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På fanebladet Indstillinger angives yderligere kriterier. 

Feltet ’Beregn fra’ 

Angiv her at der skal beregnes ud fra planlægningsdetaljer fra Vare eller 

’Lagervare pr. lokation (pr. afdeling)’. 

Feltet Ordredato 

Den dato, der påsættes indkøbsordrerne, i felterne ’Planlagt 

modtagelsesdato’, ’Forventet modtagelsesdato’ og Ordredato (på 

Købsordrelinjerne). 

Feltet ’Slutdato lagerafgang’ 

Beregningen tager højde for lagerafgange (salgs- og serviceordre) til og 

med den indtastede dato (styrer på feltet ’Forventet leveringsdato’ på 

ordren). 

Feltet ’Slutdato lagertilgang’ 

Beregningen tager højde for lagertilgange (køb) til og med den indtastede 

dato. 

Feltet ’Dan indkøbskladde’ 

Hvis feltet er markeret, udskrives en liste og der dannes indkøbsforslags-

linjer i Indkøbskladden. 

Hvis feltet ikke er markeret, udskrives kun liste. 

Feltet Genbestillingsmetode 

Her kan du vælge hvordan der skal bestilles. 

 Normal – medtager varer hvor beholdningen er under eller lig med 
genbestillingspunkt og der bestilles op til maks. antal. 

 Genbestillingspunkt – medtager varer hvor beholdningen er under 
genbestillingspunktet og der bestilles op til genbestillingspunktet 

 ’Maks. antal’ – medtager varer hvor beholdningen er under maks. 
antal og der bestilles op til maks. antal 
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 ’Uden antal’ – danner et indkøbsforslag med alle varer – bestil antal = 
0 stk. (Forudsætter at feltet genbestillingsmetode er udfyldt med 
’Maks. antal’). 

 

Feltet Faktor 
Faktor kan anvendes til at ændre ’Maks. lagerbeholdning’ i beregningen 
ved at angive en faktor (f.eks. i lavsæson kan maks. reduceres eller maks. 
kan forhøjes på en sæsonordre). ’Maks. antal’ ændres ikke på varekortet, 
det er udelukkende til brug i beregningen.  

Faktor kan anvendes på genbestillingsmetode Normal og ’Maks. antal’. 

 

Feltet ’Medtag varer hvor leverandør er alternativ’ 

Hvis feltet markeres medtages de varer, hvor leverandør er alternativ, 

også i kørslen (dvs. oprettet på varekortet under knappen Køb – 

Leverandører og ikke direkte på genbestillingsfanen på varekortet). 

Ellers medtages kun varer, hvor leverandør er indmeldt på 

genbestillingsfanen på varekortet. 

Feltet Leverandørfilter 

Her skal du indtaste den leverandør, hvor varerne ønskes bestilt. 

Feltet Købsordretype 

Her skal du angive den købsordretype, der ønskes anvendt. På 

købsordretypen kan der være indmeldt en leveringstid – hvis denne ikke 

er angivet anvendes leveringstiden på varens leverandøroplysninger. 

Feltet Ansvarscenter 

Her skal du angive hvilket ansvarscenter, du ønsker at danne købsordrer 

til. 

Hvis du vil udskrive listen fra kørslen på printer skal du klikke Udskriv, 

ellers skal du vælge ’Vis udskrift’, så vises udskriften på skærm. 

Beregningsmåde 

De linjer, der fremkommer på indkøbsforslaget, beregnes på følgende 

måde: 

 

For hver vare udregnes først et nettobehov, dvs. kørslen kigger på hvor 

mange af varen vi har i ordre, hvor mange der er på lager, og hvor mange 

der er bestilt hjem. 

Nettobehov =  

Antal i ordre Antal på lager  Antal bestilt 
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Trækkes fra Trækkes fra 

Salgsordrer 

Serviceordrer 

Overflytningsordrer 

(overflyt til) 

Lagerbeholdning Købsordrer 

Indkøbskladder 

Overflytningsordrer 

(overflyt fra) 

 

Eksempel: 

Nettobehov =  

Antal i ordre Antal på lager  

Trækkes fra 

Antal bestilt 

Trækkes fra 

700  

400 

25 

75 100 

150 

0 

 

Nettobehov: 1125 – 75 – 250 = 800 

Herefter tages højde for den genbestillingsmetode, der er valgt i 

opstartsbilledet (Normal, Genbestillingspunkt eller ’Maks. antal’). 

Er der valgt genbestillingsmetode Genbestillingspunkt, lægges antal fra 

varens genbestillingspunkt (varekort) til nettobehovet. 

Er der valgt genbestillingsmetode ’Maks. antal’, lægges antal fra varens 

’Maks. lagerbeholdning’ (varekort) til nettobehovet. 

Er varens ’Maks. lagerbeholdning’ f.eks. 200, og der er valgt 

genbestillingsmetode ’Maks. antal’, så ser nettobehovet i vort eksempel 

nu således ud: 

Nettobehov: 1125 – 75 – 250 + 200 = 1.000 

Som det sidste tager beregningen højde for en evt. angivet 

oprundingsfaktor, min. eller maks. ordrestørrelse på varen. 

 Oprundingsfaktor - angives der en Oprundingsfaktor på 800 stk. vil 
nettobehovet i vores eksempel blive 1.600 stk. (Oprundingsfaktor kan 
angives til f.eks. pakkestørrelser som der altid bestilles hjem i) 

 ’Min. ordrestørrelse’ - er der angivet en ’Min. ordrestørrelse’ på 1.500, 
så vil nettobehovet i vort eksempel blive rundet op til 1.500. 

 ’Maks. ordrestørrelse’ – er der angivet en ’Maks. ordrestørrelse’ på 
600, så vil der blive dannet flere indkøbskladdelinier, indtil 
nettobehovet er nået. I vort eksempel vil der blive dannet 1 linie á 600 
stk. og 1 linje á 400 stk. 
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Hvis nettobehovet viser sig at være negativt dannes der ingen 

indkøbskladdelinie. 

Varer, som er erstattet eller spærret medtages ikke. 

Indkøbskladden 

Når listen er færdigdannet (dvs. indkøbsforslaget er færdigberegnet) vil 

der – hvis du har markeret feltet ’Dan indkøbskladde’ – være dannet linjer 

i Indkøbskladden. Der returneres automatisk til Indkøbskladden: 

 

Når du står på linjen viser infofanen yderlige oplysninger om varen. Den 

første kolonne viser oplysninger for den lokation der er angivet på linjen. 

Den anden kolonne viser summerede oplysninger for alle lokationer. 

Ønsker du at redigere oplysninger på stamkortet kan der klikkes på f.eks. 

feltet Genbestillingspunkt – herved åbnes stamkortet i feltet 

Genbestillingspunkt og feltet kan redigeres. 

I dette indkøbskladde-billede kan du ændre antal til det antal du ønsker at 

bestille.  

 

Såfremt du ikke ønsker at bestille en vare, kan du slette linjen med F4, 

ændre antal til 0 stk. eller fjerne markeringen i feltet ’Accepter 

aktionsmeddelelse’. 

Du kan også oprette nye varelinjer, evt. til en anden leverandør. 

Overflytning fra en anden lokation 

Er der beholdning på en anden lokation som kan flyttes over, kan dette 

gøres ved at ændre genbestillingssystemet fra Køb til Overflytning og 

angive hvilken lokation der skal flyttes fra (forudsætter at der er oprettet 

overflytningsruter). 
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Når indkøbskladden godkendes dannes der en overflytningsordre i stedet 

for en købsordre. 

Tjek beholdning i andre afdelinger 

Når du står på linjen viser infofanen yderlige oplysninger om varen. Den 

første kolonne viser oplysninger for den lokation der er angivet på linjen. 

Den anden kolonne viser summerede oplysninger for alle lokationer. 

 

I eksemplet er der 4 stk. på lokation H og total for hele virksomheden incl. 

lokation H er der 10 stk. på lager. 

Ønskes fordeling af lagerbeholdningen vist kaldes en oversigt via 

knappen Linje – Varedisponering pr. – Lokationsvisning 
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Denne visning kan åbnes og følger så den linje som man står på i 

indkøbskladden 

 

 

Dan ordre 

Når indkøbsforslaget er færdigredigeret kan du danne indkøbsordrer ved 

at vælge Funktion -> Udfør aktionsmeddelelse. 

 

Marker feltet ’Udskriv ordrer’ for at udskrive den/de dannede ordre(r). 

Du kan også indtaste Indkøberkode og Leveringskode i billedet – disse 

oplysninger vil blive påført den dannede ordre. 
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Hvis der er disponeret for flere lokationer i samme kladde, så kan det 

angives om der skal dannes indkøbsordre pr lokation. Udfyldes feltet ikke 

dannes der en indkøbsordre. 

Klik OK for at danne ordrer. 

Er der varer, som er ukurante, vil der komme følgende type advarsel: 

 

Svar JA for at acceptere varen og fortsætte dannelsen af ordrer, svar NEJ 

for at afbryde dannelsen af ordre. 

Den/de dannede ordre(r) findes under Køb -> Ordrer hvis linjen er 

markeret med køb. 

Er linjen markeret med overførselsordre dannes der en overflytningsordre. 

Ordrerne kan herefter redigeres, udskrives mv. på vanlig vis. 

 

 

Købspakkestørrelse/Oprundningsfaktor. 
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For at sikre at man kun bestiller varer i den rigtige pakkestørrelse hos 

leverandøren, kan man indtaste købspakkestørrelse i feltet 

Oprundningsfaktor på planlægningsfanen på Varekortet/Lagervarekortet. 

Købspakkestørrelse/oprundningsfaktor understøttes i følgende funktioner:  

 Indkøbskladde / Beregn plan under indkøbskladden 

 Rekvisition 

 Rammeordrer 

 Ordrer 

 Fakturaer 

 Returvareordrer 

 Kreditnotaer 

 Specialordre 

Ved indtastning af antal på en købslinje med et varenummer, der har et tal 

i Oprundingsfaktor, vil systemet automatisk foreslå et antal i fold af 

Oprundingsfaktor. 

 

Erstatninger. 

Ved indtastning af en erstattet vare i et af nedenstående skærmbilleder i 

købsmodulet, vises et billede med en eller flere alternative 

erstatningsvarer.  

 

Den ønskede vare vælges ved at placere markøren på varen og trykke 

OK. 

- Indkøbskladde (Ved manuel indtastning af indkøbslinie) 
- Rekvisitioner 
- Rammeordrer 
- Ordrer  
- Fakturaer  

 


