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15.9.11 1 

Opret skaffevare fra salgsordre/købsordre 

For at sikre hurtig og nem håndtering af salg/køb af skaffevarer er der 

mulighed for at oprette skaffevarer direkte fra salgsordre/købsordre. 

Opsætning 

Der skal indmeldes en skaffevare-nummerserie under Service – 

Opsætning – DSM opsætning. 

Nummerserien angives på fanen Nummerering: 

 

Såfremt skaffevarerne ønskes nummereret manuelt, skal det angives på 

nummerserien, at manuel indtastning er tilladt. 

Indtastning af salgsordre 

 

På salgsordren oprettes skaffevaren direkte på salgsordrelinien på 

følgende måde: 

På linien indtastes typen Vare, og varenavn indtastes i feltet Beskrivelse: 
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15.9.11 2 

 

Klik derefter på knappen Funktion og vælg Opret skaffevare.  

Hvis der anvendes ansvarscentre fremkommer følgende billede: 

 

Vælg ønsket lokation og tryk OK. 

 

Herved åbnes følgende vindue til indtastning af oplysninger om 

skaffevaren: 
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15.9.11 3 

 

Den indtastede beskrivelse fra ordrelinjen (samt en evt. lokation) 

overføres automatisk til billedet. 

Varekategorikode og Leverandørnummer skal indtastes, øvrige felter kan 

udfyldes. 

Fra varekategorikoden hentes oplysninger som f.eks. 

Produktbogføringsgruppe, Varebogføringsgruppe og Kostmetode. 

Varenr. kan indtastes, såfremt dette er tilladt i henhold til nummerserien, 

ellers hentes varenummer via nummerserien. 

Når ønskede oplysninger er indtastet, klikkes på OK: 
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15.9.11 4 

 

Herved oprettes varen automatisk på varekartoteket og oplysningerne 

overføres til salgsordrelinien. I eksemplet dannes varenummeret via 

nummerserien: 

 

Den videre behandling af linien foregår herefter på vanlig vis, dvs. antal, 

indkøbskode mv. kan indtastes. 
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15.9.11 5 

Varekort 

 

Varen er nu oprettet med de angivne oplysninger og kan ses under 

Lagersted – Planlægning & udførelse – Varer. 
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15.9.11 6 

 

Købsmodul 

 

Det er muligt at oprette skaffevarer i forbindelse med køb. Det gælder 

indkøbskladde, rekvisitioner, rammeordrer, ordrer og fakturaer ligesom i 

salgsmodulet. 

På Købsordren oprettes skaffevaren direkte på købsordrelinien på 

følgende måde: 

På linien indtastes typen Vare, og varenavn indtastes i feltet Beskrivelse: 
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15.9.11 7 

 

Klik derefter på knappen Funktion og vælg Opret skaffevare.  

Hvis der anvendes ansvarscentre fremkommer følgende billede: 

 

Vælg ønsket lokation og tryk OK. 

 

Herved åbnes følgende vindue til indtastning af oplysninger om 

skaffevaren: 
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15.9.11 8 

 

Den indtastede beskrivelse fra ordrelinjen og leverandørnummer (og en 

evt. lokation) overføres automatisk til billedet. 

Den efterfølgende oprettelse af skaffevaren foregår på samme måde som 

på salgsordre. 


