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Køb af reservedele 

Købsordretyper 

Der findes i Navision følgende  

 Rekvition  

 Rammeordre 

 Ordre 

 Faktura 

 Kreditnota 

 Returvareordre 

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota. 

Oprettelse af købsordre 

Gå ind i menupunktet Køb – Ordrebehandling – Ordrer og placer 

markøren på ordrehovedet. Tryk F3 og tast Enter, så der udtages et nyt 

ordrenummer. I eksemplet tildeles ordrenummer 28034 

Skærmbilledet ser nu således ud: 
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Kontroller, at bogføringsdatoen ( = fakturadatoen) og bilagsdato i billedets 

øverste højre hjørne er korrekt, hvis ikke placeres markøren i feltet og 

datoen ændres. 

Hvis du kender kundenummeret, kan du indtaste nummeret direkte i feltet 

og trykke enter. 

Hvis kundenummeret ikke kendes, kan du gøre som følger: 

Tryk F6 i feltet Kundenr. (eller klik på AssistButton i feltet) for at få vist en 

oversigt over kunder i systemet. Klik på den ønskede kunde og tryk Enter, 

for at kopiere kundenummeret over på fakturaen.  

Alle relevante kundeoplysninger hentes nu automatisk til fakturahovedet, 

hvor de evt. kan ændres, hvis der er behov herfor. 

Vi indtaster kreditornummeret 10001 på Chr. Grene 

Herefter indtastes varenummeret GR9710304 i nummerfeltet på den 

første linie i ordren og i feltet Antal, skriver vi det ønskede antal – i dette 

tilfælde 10 stk. 

Vi kan nu vælge udskriv, for at udskrive ordren og sende denne på telefax 

til vores leverandør. 

Skærmbilledet ser nu således ud: 
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Det er også muligt direkte at sende denne pr. e-mail ved at vælge 

Funktion Send ordre (E-mail) – (Vedr. Send ordre (Integration) Se 

vejledning: Overførsel af købsordre til Grene) 

 

Dette forudsætter at der på kreditorkortet er anført en e-mail adresse 

under fanebladet Kommunikation. 

Dette opretter automatisk en e-mail med vedhæftet ordreudskrift (i html 

format). 
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Varemodtagelse 

Dagen efter modtager vi 4 stk. Rørstifthjul og dette registrer vi i Navision, 

ved at skrive 4 i feltet Modtag (Antal). 

 

Herefter klikker vi på Bogfør (eller trykker ALT+B + O) og vælger Modtag. 

 

Og klikker OK (eller trykker ENTER). 

Herefter ses på ordren at der er modtaget 4 stk og der mangler at blive 

modtaget 6 stk. 
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Dagen efter modtager vi de resterende 6 stk og vi går ind på ordren og 

skal nu blot trykke F11 og vælger Modtag, idet vi har kontrolleret at det 

modtagne antal stemmer overens med restordren på 6 stk. 

Nu fremgår af ordren at der er modtaget 10 stk. og at fakturaen endnu 

ikke er registreret. 
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Registrering af kreditorfaktura 

Senere på dagen modtager bogholderiet fakturaen og kan på ordren se at 

varen er modtaget og kan derfor umiddelbart påføre 

Kreditorfakturanummeret og bogføre ordren. 

 

Reservation 

Oline Rasmussen (Debitor 30000) ringer og bestiller 2 Bøjninger  90 Gr.   

varenummer GR961020414. 

Vi opretter ordren: 
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Ved angivelse af antal, får vi følgende beholdningsadvarsel: 

 

Vi klikker Ja og orientere kunden om at varen ikke er på lager, men at vi 

vil bestille den. 

Herefter opretter vi en købsordre til vores leverandør – som er Grene 

(Kreditornummer 10001) og opretter en linie med 2 stk. 

 

Herefter vælger vi funktion og Reserver. 
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Hvorefter reservationsvinduet kommer til syne: 

 

Her ser vi vores Salgslinie og vælger Funktion og Reserver fra Aktuel 

linie. 

 

Vi kan nu se af reservationsbilledet, at varen er reserveret til vores 

salgslinie. 
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På Købsordren kan vi nu på varelinien i feltet Reserveret antal, se at 

varen er reserveret. 

 

Hvis vi trykker på DropDown pilen, lige ved siden af feltet, ser vi hvortil 

varen er reserveret. 
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Efter modtagelse af varen kan vi ekspedere salgsordre 2773. 


