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Købsordre – tilknyttede tekstlinjer 

 

 

På købsordrekortet kan der - under knappen Funktion – oprettes 
’tilknyttede tekstlinjer’. 
Linjerne kan udskrives på f.eks. læg-på-lager-lister, og kan således med 
fordel anvendes til at notere bemærkninger vedr. varemodtagelsen, 
eksempelvis oplysninger om hvilke varer, der er reserveret til en kunde, 
og som derfor ikke skal lægges på lager. 
 

Oprettelse af tilknyttede tekstlinjer 

Linjerne kan, som nævnt ovenfor, oprettes via knappen Funktion i 

købsordrebilledet: 

 

Ved valg af menupunktet ’Tilknyttede tekstlinjer’ fremkommer følgende 

indtastningsskærmbillede – husk at stå på den købsordrelinje, som 

tekstlinjerne knytter sig til, før menupunktet vælges: 
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Når de/de ønskede tekster er færdigindtastet klikkes på OK – bemærk her 

at knappen Esc (Escape) ikke gemmer linjerne, man forlader blot billedet: 

Efter tryk på OK ser købsordren således ud: 

 

Dvs. de tilknyttede tekstlinjer sættes ind lige efter den linje, de er knyttet 

til. 

Vælger man funktionen igen kommer det tomme indtastningsbillede frem 

igen, og der kan tilføjes flere linjer: 

 

Efter tryk på OK ser købsordren således ud: 
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Som det fremgår, er den nye linje blevet indsat som den første linje, der er 

tilknyttet varelinjen. 

De tilknyttede linjer kan herefter – hvis det ønskes - redigeres/slettes i 

ordrebilledet, på samme måde som øvrige tekstlinjer. 

 

For eksemplets skyld indsætter vi en alm. tekstlinje på ordren ved hjælp af 

F3, umiddelbart efter de tilknyttede tekstlinjer: 

 

Som det fremgår af billedet, kan der ikke umiddelbart ses en forskel på 

tekstlinjerne, men disse udskrives på forskellig vis på 

købsordreudskrift/læg-på-lager-lister. 

Udskrift af tilknyttede tekstlinjer 

Ved udskrivning af Købsordre /Læg på Lager lister kan man få udskrevet 
tilknyttede tekstlinjer.   
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Dette styres via et nyt felt på rapporternes indstillingsfane: ’Udskriv 
tilknyttede tekstlinjer’: 
 

 

 

Som det fremgår er det kun de tilknyttede tekstlinjer, der fremkommer på 
læg-på-lager-listen. 
 
På købsordreudskriften udskrives de alm. tekstlinjer også, men disse 
udskrives venstrestillet, hvorimod de tilknyttede tekstlinjer udskrives under 
varebeskrivelsen. 
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Funktionaliteten med udskrift af tilknyttede tekstlinjer findes på følgende 
rapporter: 
 
6039092 Ordre Læg-på-lager-liste 2 
6038988 Ordre Læg-på-lager-liste 
6039033 DSM Køb - Ordre HTML 
6038986 DSM Køb – Ordre. 
 
 

 

 


