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Eksterne formularer 

Der har været ønske om nyt design/funktionalitet på eksterne formularer, i 

den forbindelse er der ændret på følgende formularer: 

Service: serviceordre, bogført serviceordre, proforma faktura, faktura med 

og uden indbetalingskort. 

Køb: udskrift af Købsordre. 

Salg/maskinhandel: tilbud, ordrebekræftelse, faktura med og uden 

indbetalingskort, bogførte leverancer, kreditnota. 

Salg: Udskrift af og rykker og rentenota. 

Generelt vedr. eksterne formularer 

 

Antal: Antal udskrives som heltal (uden decimaler) undtagen når værdien 

i feltet Antal er et decimal tal. Hvis værdien i feltet er angivet med 

decimaler udskrives med samme antal decimaler. 

Rabat: Teksten ”Rabat” i overskriftslinierne udskrives kun når der er 

rabat. (På mindst en af de efterfølgende linier). 

Enhed: Enhed udskrives ikke som en separat kolonne. 

I opsætning kan det angives hvilken enhed, virksomheden ønsker at 

anvende som standard-enhed. Standard basisenheden udskrives aldrig. 

(fx ”stk.”) 

Når enheden er forskellig fra Standard basisenhed, udskrives enheden i 

parentes efter liniens beskrivelsesfelt. 

På servicefaktura/værkstedsfaktura udskrives enhed ikke, hvis der 

foretages samling af ressourcer. 

Når en faktura genudskrives kommer teksten: KOPI ikke til at stå på 

fakturaen. 

Overskriften beløb: er ændret til enhedspris. (Ikke i total-kolonnen, men 

en vares/ressources enhedspris) 

Fed beskrivelse: Der er mulighed for at få beskrivelse med fed skrift på 

salgs- og serviceordre/fakturaer.  
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Varenummer: Det er muligt at fravælge udskrivning af varenummer på en 

række rapporter. Dette gøres under Service – Opsætning - DSM 

opsætning fanen Rapporter: 

 

Varenummerudskrivning fravælges ved at sætte hak i feltet: Udskriv ikke 

varenr. 

Opsætningen gælder på følgende rapporter: 

Købsordre: 6038986. 

Salg: salgstilbud:6069020,ordrebekræftelse:6038976, bogført 

leverance:6038973, salgsfaktura u. fik:6039957/ m.fik :6038985, 

kreditnota:6038958  

Service: serviceordre:6038984, bogført seriviceordre:6038992 

proforma:6039021, servicefaktura u.fik:6039017/ m.fik: 6038983 
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Standard basisenhed 

 

Standard basisenhed udskrives ikke - standard enhed opsættes under: 

Service – Opsætning – DSM Opsætning 

 

Maskinhandel 

På salgsordre/salgsfaktura/kreditnota hentes følgende maskinoplysninger 

automatisk ind på salgsordren, når maskinnr. indtastes: Årgang, 

Maskinnr. og Eksternt serienr. i nævnte rækkefølge. 
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I ovenstående eksempel er teksten: i bytte markeret med fed, for at 

fremhæve overgangen til indbytningsdelen på ordren. 

 

Købsordre 

 

Udskrift af købsordre. Hvis man ønsker at enhedspris og rabatbeløb skal 

udskrives på købsordren, skal der sættes hak i feltet: Vis beløb på 

indstillingsfanen. 

Dette er lavet på ovenstående måde, for at imødekomme ønsket om at 

leverandøren ikke skal se pris og rabat, hvis købsordren faxes som en 

bestillingsliste. 
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Vis beløb: sættes der hak i feltet vil købspris og rabat blive udskrevet på 

købsordren/bestillingslisten.  

Service 

 

På udskrifter i service (proformafaktura/faktura) udskrives hver maskinlinie 

i en sektion for sig. 

Dette markeres med et gråt felt, der indeholder: Maskin type, Eksternt 

Serienr., Årgang, Maskinnr., Reference (fra maskinen), sidst indmeldt 

timetæller og udført dato.  

Hvis der er forskellige udført datoer på ordren, vil der på fakturaen stå: 

påbegyndt den og afsluttet den i stedet for udført den. 

Der udskrives en total nettolinie for hver maskinlinie og til slut kommer der 

en fakturatotal. 

På fakturaer med garanti og rabat udskrives både rabat og garanti procent 
udfor den enkelte servicefakturalinie. Og før netto total for den 
pågældende maskinlinie udskrives garanti/reklamations-beskrivelsen 
samt reduktions beløbet. 

Rentenota 

 

Der er mulighed for at sætte en anden kontokode på den enkelte 
rentelinie end kontokoden fra debitorkortet. Kontokoden udskrives på 
rentenotaen. 

 

 


