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Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene 

Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC 

eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. 

På Hydra-Grenes webshop trækker man den dannede fil ind og sender 

ordren. 

Opsætning på PC 

Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter 

vælges Rediger. 

Under fanebladet Lokale ressourcer klikker man på knappen Flere 

 

Sæt herefter flueben i Drev og klik på knappen OK. 

På fanebladet Generelt klikker man på knappen Gem som og vælger 

herefter Gem. Svar Ja til at erstatte eksisterende fil.  

Når man igen åbner Navision, kommer følgende frem 

 

Sæt flueben og klik på knappen Opret forbindelse. 

Kontakt JMA’s support, hvis du ikke får disse billeder frem. Det kan være 

en anden måde, du kobler op til Navision på (egen server, hosting, 

terminalskrivebord), der gør, at det skal opsættes anderledes. 
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Opsætning af integrationsoplysninger på kreditor 

 

På Hydra-Grenes kreditorkort under Køb – Planlægning klikkes på 

Kreditorer og på Integrationsinformation. 

  

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående: 

 

Det er vigtigt, at ovenstående Sti er oprettet på brugerens PC. 

Er der flere brugere, der skal kunne overføre ordrer, skal dette være 

oprettet på alle brugeres PC. 

Gå i Stifinder, opret under C-drevet en mappe jmaasc. I denne mappe 

oprettes en ny mappe HGbestilling. 

Det er muligt at få ordrenummer til at indgå som en del af filnavnet. Dette 

gøres ved at indsætte %1 som en parameter i filnavnet. 

Fx:  HG%1.txt  

Hvis købsordren hedder 12345 kommer filen til at hedde HG12345.txt 

Det kan forekomme, at stivejen skal oprettes anderledes, afhængig af 

hvordan man logger på Navision (egen server, hosting, terminalskrive-

bord).  Hvis det ikke lykkes, at skabe en ordrefil – når man er kommet så 

langt – må man kontakte JMA’s support.  
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Integrationsoplysninger 

Tryk på AssistButton i feltet i Integrationsgruppekode for at oprette en 

tilhørende integrationsgruppe. Billedet Integrationsgruppeliste 

fremkommer nu, tast F2 i feltet for at oprette. Kald gruppen HG. 

 

Dannelse af fil til overførsel til Hydra-Grene 

Der oprettes en købsordre til Hydra-Grene under Køb – Ordrebehandling 

– Ordrer. 

 

Herefter klikker man på Funktion, Send ordre (integration). 

Bemærk: vær opmærksom på at leverandørens varenummer skal være 

angivet på de varer man ønsker at bestille. Her skal det ligeledes angives 
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at leverandøren er Hydra-Grene. Opsætning foregår på de pågældende 

varekort under Køb – Planlægning – Varer på fanebladet Genbestilling.   

 

Når vareoplysningerne er i orden, kan man som nævnt klikke på Funktion 

og på Send ordre (integration) i købsordrebilledet. 

  

Svar Ja til at sende ordren til Grene. Der dannes nu lokalt på pc’en en fil, 

som kan overføres til Hydra-Grene. Filen gemmes under den stivej, som 

man har angivet på kreditorens integrationsinformationer (se under 

opsætning på side 2 i denne vejledning). 

 

Herefter kvitteres med følgende billede, hvortil der svares OK. 

 

Det er ikke en fejl, at der står Grene.  
Det er samme codeunit, der anvendes til 
begge leverandører, hvorfor der hentes ordet 
Grene og ikke Hydra-Grene. 
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Hvis noget går galt 

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

besked: 

 

Hertil svares Ja. Følgende billede vises nu: 

 

Det betyder, at der i dette eksempel mangler leverandørs varenummer på 

varekortet under Genbestilling.  
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Udfyld derfor Leverandørs varenummer på varekortet og herefter skal 

ordrelinjen opdateres. (Opdatering kan ske ved at taste F2 i 

varenummerfeltet, eller slette linjen og oprette den igen). Send derefter 

ordren igen.  

 

 

 

 

 

 


