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Overførsel af købsordre til Agco 

Opsætning af integrationsoplysninger på kreditor 

Under Køb – Planlægning – Kreditorer, vælges kreditorkortet for Agco. 

Der klikkes på Kreditor og på Integrationsinformation. 

 

Integrationsinformationer kan nu udfyldes som nedenstående: 

 

Hvis man ønsker at købsordrenumret skal være indeholdt i filnavnet skal 

parameteren %1 benyttes i feltet Sti og filnavn: 

C:\jmaasc\AGCO%1.txt  
 

Fx: købsordrenummer: 12345 vil så komme til at hedde AGCO12345.txt 

 

Ønskes dato indeholdt i filnavn skal parameter %2 også medtages. 

C:\jmaasc\AGCO%1%2.txt  

 

Dato 19/6 – 2009 

Fx: købsordrenummer: 12345 vil så komme til at hedde 

AGCO12345190609.txt 
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Ønskes klokkeslæt indeholdt i filnavn skal parameter %3 også medtages. 

C:\jmaasc\AGCO%1%2%3.txt  

 

Klokken 13:30:00 

Fx: købsordrenummer: 12345 vil så komme til at hedde 

AGCO12345190609133000.txt 

Objektnummer 

Objektnr. skal være 6038988 – dette kan vælges ved at taste F6 i feltet 

Objektnummer. 

Integrationsoplysninger 

Tryk på AssistButton i feltet Integrationsgruppekode for at oprette en 

tilhørende integrationsgruppe. Billedet Integrationsgruppeliste 

fremkommer nu, tast F2 i feltet for at oprette. Kald gruppen Agco net. 
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Dannelse af fil til overførsel til Agco 

 

Der oprettes en købsordre til Agco under Køb – Ordrebehandling – 

Ordrer. 

  

Vær opmærksom på at leverandørens varenummer skal være angivet på 

de varer man ønsker at bestille. Her skal det ligeledes angives hvem 

leverandøren er. Opsætning foregår på de pågældende varekort under 

Køb – Planlægning – Varer, på fanebladet Genbestilling.   

 

Hvis der ikke er angivet et placeringsnr. på varekortet, vil der på filen der 

skal overføres, i stedet for placeringsnr. stå købsordrenummeret. 

Når vareoplysningerne er i orden, klikkes på Funktion og på Send ordre 
(integration) i købsordrebilledet. 

 



Overførsel af købsordre til Agco                  
 

 

15.9.11 4 

 

Svar Ja til at sende ordren til Agco. Der dannes nu en fil som kan 

overføres til Agco net. Filen gemmes under den stivej man har angivet på 

kreditorens integrationsinformationer. I dette eksempel under: 

c:\jmaasc\AGCObestilling. 

Bemærk at den fil der dannes har samme navn hver gang, dvs. at den 

forrige fil bliver overskrevet. 

Herefter kvitteres med følgende billede, hvortil der svares Ok. 

 

Hvis noget går galt 

 

Hvis man forsøger at sende ordren/danne filen kan man møde beskeder 

som disse: 

 

Hertil svares Ja. Følgende billede vises nu: 
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Dvs., at i første linje mangler leverandørens varenummer på varekortet 

under Genbestilling.  

 

Dette skal udfyldes og herefter skal ordrelinjen opdateres. (Opdatering 

kan ske ved at taste F2 i varenummerfeltet, eller slette linjen og oprette 

den igen). 

De næste to linjer fortæller at der mangler Modtag (antal) på de 

pågældende ordrelinjer. Disse felter udfyldes og ordren kan sendes igen. 

Bemærk! Har ordren først været forsøgt sendt skal den åbnes igen før det 

er tilladt at rette i den eller sende den igen. (Ordren skifter status fra Åben 

til Frigivet når den afsendes – også selvom afsendelsen evt. går i fejl). 

Ordren kan genåbnes ved at klikke på Funktion og Åbn igen. 
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Hvis ordren har været sendt før 

Hvis ordren har været sendt før, får man følgende meddelelse.  

 

Svares der Nej til meddelelsen afbrydes afsendelsen.  

Svares der Ja får man efterfølgende spørgsmålet om ordren skal sendes 

til Agco, hertil svares Ja. Afsendelsen vil nu gå i fejl, idet tallene i Modtag 

(antal) skal udfyldes. Ordren skal nu åbnes igen (som beskrevet i 

ovenstående) og Modtag (antal) udfyldes.  

Klik slutteligt på Funktion og Send ordre (integration). Ordren sendes nu 

og filen dannes. 

 

 

 

 


