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Købsordre reservedele 

Købsordre finder du under menuen Køb - Ordrebehandling. 

 Købsordre er opdelt i et hoved og et linje skærmbillede.  

Nederst på købsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på 

købsordren. Følgende undermenuer kan kaldes: 

 

 Ordre 

 Linje  

 Funktion 

 Bogføring 

 Udskriv 

 Hjælp 

Efterfølgende beskrives de vigtigste felter og undermenuer på 

købsordren. 

 

Købsordrehoved 

Købsordrehovedet er inddelt i fanebladene: 

 Generelt 

 Fakturering 

 Levering 

 Udenrigshandel 

 E-handel  

Via funktionen obligatoriske felter kan der sættes op hvilke felter der skal 

udfyldes på ordrehovedet for at ordren kan bogføres, f.eks. indkøberkode. 

Se beskrivelse Obligatoriske felter. 
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Generelt 

 

Oplysningerne på generelt fanebladet knytter sig til leverandøren. Ændres 

der på leverandøroplysninger under generelt medtages ændringerne 

IKKE på faktura – ønskes det at ændringerne skal fremgå af fakturaen 

skal de ændres under faktureringsfanebladet. 

Nummer 

Nyt ordrenummer udtages via opsat nummerrække ved at trykke F3 og 

Enter (hvis der er opsat automatisk nummerrække). 

Leverandørnummer 

Her indtastes leverandørnummer eller søgebeskrivelsen fra leverandøren 

– bemærk at indtastes en del af leverandørnummer eller søgetekst, 

fremkommer den første, der matcher det indtastede. 

Købsordretype 

Her angives leverandørens købsordretype – købsordretypen anvendes til 

at styre hvilken linjerabat, der skal udløses på købsordrelinjerne – se 

beskrivelse Købsordretyper og rabatter. 

Bogføringsdato 

Dato der anvendes til faktura/bogføringsdato ved ordreoprettelse. Ved 

ordreoprettelse foreslås arbejdsdato som bogføringsdato. Ved 

bogføringen foreslås valgt bogføringsdato – Se beskrivelse Styring af 

bogføringsdato. 
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Når du opretter/modtager ordren, og er du i tvivl om hvilken måned 

leverandørfakturaen kommer i, så vælg den ældste dato til bogføringsdato 

når du modtager ordren for at undgå periodiseringsproblemer. 

Bilagsdato 

Dato, der anvendes til beregning af forfaldsdatoer på det bogførte bilag, 

følger bogføringsdato, men kan overstyres manuelt. 

Status 

Feltet angiver, om dokumentet er åbent eller frigivet til fakturering. 

Hvis status er Åben, kan du ændre i dokumentet. 

Hvis status er Frigivet, er dokumentet frigivet til fakturering, og du kan ikke 

redigere dokumentet i denne fase.  

Du kan ændre status på ordren ved at klikke på Funktion og derefter på 

Frigiv/Åben eller på Ctrl-F11. 

Opdater salgspris på varekortet 

Hvis der sættes hak i dette felt skal salgspris på varekortet opdateres på 

tilsvarende vis som feltet "sidste købspris" opdateres. Ved bogføring 

foretages denne opdatering. Købsprisen på ordrelinien anvendes til at 

opdatere salgspris på varen (maskinhandlerne får typisk varerne hjem til 

den vejledende udsalgspris, hvorefter rabat fratrækkes for at nå frem til 

den reelle indkøbspris). 
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Fakturering 

 

Faktureringsleverandørnr.  

Her angives den kreditor, som købet skal bogføres på. Alle oplysninger 

om rabat og priser knytter sig til faktureringsleverandøren. 

Reference  

Her kan vores reference indtastes, referencen udskrives på ordre- og 

fakturaudskrifter. Reference medsendes også på filer, der sendes til 

leverandøren. 

Betalingskode / Forfaldsdato 

Betalingskode anvendes til at beregne forfaldsdato og kontantrabatdato 

på ordren. Koden hentes fra leverandøren, når ordren oprettes. Koden 

kan overstyres på ordren. 

Forfaldsdatoen kan ligeledes overstyres – bemærk: retter du 

betalingskoden, beregnes forfaldsdato igen. 

Momsvirksomhedsbogføringsgruppe 

Her forslås leverandørens momsvirksomhedsbogføringsgruppe (om der 

skal beregnes moms ved bogføring af ordren). Koden kan overstyres, 

men vær opmærksom på at det besværliggør momsafstemningen for 

bogholderiet. 
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Levering 

 

På leveringsfanebladet kan der indtastes en leveringsadresse, der 

udskrives på ordren. 

Købsordrelinjer 
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Feltet Type 

Der kan vælges om der indtastes et varenr., et finanskontonr, en 

tekstlinje, et anlæg eller et gebyr. 

De hyppigst anvendte typer er: 

 Tom - Hvis feltet Type er tomt, kan der indtastes en tekst i feltet 
Beskrivelse (de øvrige felter kan ikke bruges).  

 Finans - Linjen indeholder en finanskonto. 

 Vare - Linjen indeholder en vare. 

Bemærk! 
Du kan ikke bogføre en ordre, en faktura eller en kreditnota, hvori alle 

linjer kun består af tekst. Mindst én linje skal indeholde en vare eller en 

finanskonto samt et antal. 

Feltet Nummer 

Afhængig af hvilken type, der anvendes, angives varenummer, 

finanskontonummer eller tekstnr. 

Feltet Antal 

I feltet antal indtastes det antal, der ønskes bestilt. 

 

Feltet Købspris 

Købspris hentes fra sidste købspris på varekortet – er der oprettet 

lagervare (pr. lokation), og der her er angivet en sidste købspris, 

anvendes den. Er der oprettet en købsprisaftale til leverandøren, 

anvendes denne. 

Feltet ¶ (Linieskift) 

Dette felt har den funktion at det skifter til næste linje og placerer sig på 

feltet Nummer. Der kan ikke indtastes værdi i feltet. 

Modtagelse 

Når en ordre skal lagerføres, skal varerne modtages på ordren. 

Det antal, der skal lagerføres, indtastes i feltet Modtag (Antal) (feltet er på 

forhånd udfyldt med bestilt antal – feltet kan nulstilles ved at anvende 

funktionen Nulstil/Opdater Modtag (Antal)). 

Når det modtagne antal er indtastet, bogføres lagertilgangen. 

I eksemplet er der bestilt 100 stk. – der delleveres 60 stk. 
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Modtagelsen bogføres og herefter er der 40 i restordre. 

Bogføring af købsordre 

Når fakturaen kommer fra leverandøren skal købsordren bogføres færdig 

med værdi- og finansbogføring. 

For at bogføre skal ordren som minimum påføres kreditors 

fakturanummer. 

Kommer der en faktura på f.eks. 60 stk. ud af 100, kan der delbogføres 

ved at angive antal til fakturering i feltet Fakturer (Antal). 

For at stemme hele fakturaen af vælges F9 statistik, og her er det vigtigt 

at vælge fanebladet Fakturering, når der skal stemmes af. 

 

Er der fakturarabat på ordren kan rabatbeløbet indtastes i feltet 

Fakturarabatbeløb (forudsætter opsæt Køb – Opsætning 

Købsopsætning). 

Det er ligeledes muligt at rette i momsbeløb, hvis dette er tilladt i 

opsætningen Økonomistyring – Opsætning – Regnskabsopsætning. 
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Stemmer feltet Beløb inkl. Moms med beløbet på kreditors faktura kan 

købsordren bogføres – vær opmærksom på at få bogført på korrekt dato. 

 

Knappen Ordre 

 

 



Købsordre reservedele                  
 

 

7.4.14 9 

Statistik (F9) 

 

Der vises statistik for den relevante købsordre. Købsordrestatistik har fire 

faner: Generelt, Fakturering, Levering og Kreditor. Fanerne indeholder 

oplysninger om bl.a. mængde, beløb, moms og pris. 

Købsordrestatistikken giver et hurtigt overblik over indholdet af den 

samlede købsordre, oplysningerne i købsordrelinjerne samt oplysninger i 

forbindelse med levering og fakturering. 

Beløbene i statistikvinduet vises i samme valuta, som der er brugt på 

købsdokumentet, medmindre andet er angivet.  

Der findes de samme felter under fanerne Generelt, Fakturering og 

Levering, men indholdet er forskelligt under de enkelte faner: 

Fanen Generelt indeholder oplysninger om hele købsordren. Det totale 

antal varer er specificeret i feltet Antal. 

Fanen Fakturering indeholder oplysninger om de mængder, der skal 

faktureres. Det antal, der skal faktureres, er angivet i feltet Antal. 

Fanen Levering indeholder oplysninger om de varemængder, der skal 

leveres. Det antal, der skal leveres, er angivet i feltet Antal. 

Beløbet i feltet ’I alt inkl. moms’ afrundes som angivet i feltet 

Fakturaafrundingspræcision for den relevante valuta i valutatabellen.  
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Modtagelser 

 

Fra ordren kan man se den/de dannede modtagelser 

(leverancer/følgesedler) der knytter sig til ordren. Er der ikke forbrugt af 

den modtagne beholdning kan leverancen tilbageføres og linjen derefter 

redigeres 

Tilbageførsel af en købsleverance: 

Under Modtagelser skal du vælge den købsleverance, der skal 

tilbageføres. 

 

Marker den linje, der skal tilbageføres, vælg knappen Leverance – Kort. 

Vælg knappen Funktion på leverancekortet, og vælg undermenuen 

Annuller leverance. Svar ja til at tilbageføre købsleverancen. 
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På den bogførte købsleverance dannes der en ny linje med negativt antal, 

og der dannes også vareposter på tilbageførslen. 

Der kan ikke tilbageføres på modtagelser, der er solgt af, eller på 

delleverancer. Der kan heller ikke tilbageføres, hvis der automatisk er 

dannet afgiftslinier til en modtaget vare. 

Knappen Funktion 

 

Beregn Afgifter 

Er der varer, der har tilknyttet en afgift, kan afgiften beregnes – det er ikke 

muligt at fjerne en afgift fra en købsordre. 

Nulstil / Opdater Modtag (Antal) 
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Nulstil Modtag (Antal) 

Med denne funktion er det muligt at nulstille feltet Modtag antal på en 

ordre (kan anvendes på stor ordre hvor der delleveres på). 

Opdater Modtag (Antal) 

Denne funktion sætter Modtag antal = bestilt antal. 

Katalogvarer 

Via undermenuen katalogvarer er det muligt at oprette en vare og påføre 

den direkte på købsordren. 

 

Den ønskede vare udpeges, og når der trykkes Enter oprettes varen på 

varekartoteket og indsættes på købsordren. 

Varenummer, beskrivelse og købspris fra katalogvare indsættes på 

ordren. 

Hvis en ordrelinje slettes og varen er oprettet fra ordren, vil varen også 

blive slettet fra varekartoteket, hvis der ikke er dannet vareposter til 

varenummeret. 
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Opret skaffevarer 

 

Se beskrivelse Opret skaffevarer fra salgs og købsordre 

Kopier linjer 

 

Undermenu kopier linjer kalder kørslen Kopier købsdokument. 

Med denne funktion kan du kopiere et allerede oprettet købsdokument 

(tilbud, ordre, faktura, kreditnota, bogført faktura eller bogført kreditnota). 

Først skal du oprette et nyt købsdokument (tilbud, ordre, faktura eller 

kreditnota), der har et bilagsnummer. Du kan så bruge kørslen til at få 

udfyldt købsdokumentet. 

Angiv i kørslen, hvilket købsdokument du vil kopiere oplysninger fra. Du 

kan vælge at kopiere hele dokumentet eller kun dokumentlinjerne. Hvis du 

kun kopierer dokumentlinjerne, tilføjes disse linjer automatisk til de linjer, 

du eventuelt allerede har lavet i det købsdokument, du er ved at oprette. 
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Du kan angive, hvordan kørslen skal udføres ved at udfylde felterne under 

fanen Indstillinger. Udfyld felterne på følgende måde: 

Bilagstype:  
Klik på AssistButton og vælg den bilagstype, du vil kopiere fra. 

Bilagsnr.:  
Klik på AssistButton, og vælg det bilagsnummer, du vil kopiere fra. 

Oplysningerne i feltet ovenover angiver, hvilke bilagsnumre du kan vælge 

imellem. 

Kundenummer:  
Feltet udfyldes automatisk ved hjælp af oplysningerne i felterne 

Bilagsnummer og Bilagstype ovenfor. 

Kundenavn:  
Feltet udfyldes automatisk ved hjælp af oplysningerne i felterne 

Bilagsnummer og Bilagstype ovenfor. 

Inkluder hoved:  
Marker afkrydsningsfeltet, hvis oplysningerne fra det dokumenthoved, du 

er ved at kopiere, skal kopieres automatisk til det dokument, du er ved at 

oprette. Dokumentlinjerne bliver kopieret, uanset om afkrydsningsfeltet er 

markeret eller ej. Hvis du kopierer tilbud, og feltet Bogføringsdato er tomt i 

det nye dokument, bruges arbejdsdatoen som bogføringsdato for det nye 

dokument. 

Genberegn linjer:  

Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil have kørslen til at nyberegne og 

indsætte linjerne i det købsdokument, du er ved at oprette.  

Ved ja til genberegning bevares varenumre og vareantal, men beløb på 

linjerne beregnes på ny baseret på kundeoplysningerne på det nye 

dokumenthoved. På den måde tager kørslen højde for varepriser og 

rabatter, der er specielt knyttet til kunden på den nye købsordre. 

Klik på OK for at starte kørslen. Hvis du ikke vil benytte kørslen, skal du 

klikke på Annuller for at lukke vinduet. 

Send ordre (E-mail) 

Funktionen forudsætter at der på kreditorkortet er anført en e-mail 

adresse under fanebladet Kommunikation. 

Afsender e-mail tages fra feltet E-mail (afsender) under Opsætning, 

Planlægningsopgave, planlægsningsopgave opsætning. Hvis der ikke 

findes en e-mail der, så tages e-mail fra virksomhedsoplysninger. 
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Funktionen opretter og sender automatisk en e-mail med vedhæftet 

ordreudskrift. Når e-mailen er sendt, kommer der en besked om at ”E-mail 

er sendt til (kreditors email adresse) 

 

Send ordre (integration) 

Tilkøbsmodul. 

Slet fakturerede linjer 

Har man på en købsordre, modtaget og faktureret nogle af købsordrens 

linjer, så kan de fakturerede købsordrelinjer slettes via funktionsknappen 

’Slet fakturerede linjer’ 

Rapport (6051912) til sletning af fakturerede linjer/købsordre kan afvikles i 

opgaveplanlæggeren.  

 

Knappen Bogføring 

 

Bogfør 

 

Når ordren er varemodtaget og faktura er modtaget fra leverandøren skal 

ordren godkendes ved at vælge knappen Bogfør – Vælg Fakturer eller 

Modtag og fakturer. 

Skal varen lagerføres, men fakturaen er endnu ikke modtaget, vælges 

Modtag.  
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Under Opsætning – Programopsætning – Brugere – Brugeropsætning er 

det endvidere muligt at definere pr. bruger hvad programmet skal foreslå 

som standard værdi. 

Bogfør og udskriv 

Som overfor, men der dannes også en udskrift. 

Knappen udskriv 

 

Det er fra ordren muligt at udskrive en købsordre, en læg på lager liste og 

labels (hvis labelsprinter haves). 

Læg-på-lager liste udskriver kun de varer, der endnu ikke er modtaget på 

ordren. 

 


