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Overførsel af købsordre til MI 

Opsætning af integrationsoplysninger på kreditor 

På MI’s kreditorkort under Køb – Planlægning – Kreditorer, klikkes på 

Kreditorer og på Integrationsinformation. 

 

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående: 

 

 

Har man flere ansvarscentre der skal sende ordrer til MI, vil man typisk 

have et kontonummer/kundenummer hos MI til hvert ansvarscenter.  

Opsætning til Konto pr. Ansvarscenter findes under knappen – Funktion 
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Her indtastes Ansvarscenter, Vores kontonr. Afsendelsestype og 

Afsendelsesstreng. (Kontakt JMA for yderligere info.)  

Alle oplysninger skal udfyldes for de ansvarscentre man ønsker at 

benytte. 

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 og kald f.eks. gruppen MI. 
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Dannelse af fil til overførsel til MI 

 

Der oprettes en købsordre til MI under Køb – Købsordre. 

 

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 

Lager – Varer på fanebladet Genbestilling.   

 

Når vareoplysningerne er i orden, klikkes på Funktion og på Send ordre 

(integration) i købsordrebilledet. 

Herefter kvitteres med følgende billede, hvortil der svares Ok. 
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Hvis der ønskes medsendt en leveringsadresse til MI skal feltet: 

Kundenr. udfyldes. Leveringsadressen til MI, dannes ud fra oplysningerne 

på den pågældende købsordres leveringsfane. 

Hvis noget går galt 

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

besked: 

 

Hertil svares Ja. Følgende billede vises nu: 

 

Dvs. at i dette eksempel er købsordretypekoden på bestillingen ukendt. 

Ordrens købsordretypekode skal ændres, eller der skal oprettes en 

definition af intern/ekstern feltværdi til den pågældende 

købsordretypekode under Køb – Ordrebehandling – Opsætning – 

Integrationsgruppeliste knappen Integrationsopsætning – 

Integrationsopsætningskort: 
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Herefter skal ordren sendes igen. 

Gyldige Leveringskoder 

3D    
MB 
3d-fo 
AFHENTES 
BREV 
EFTERKRAV 
EKSPRES 
FRAGTBIL 
M.A.V. 
TNTINNIGHT 
LYNBUD 
BANE 
POST 
 

Følgende ordretyper kendes hos MI 

 

 


