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Overførsel af købsordre til SAME 

Opsætning af integrationsoplysninger på kreditor 

På SAME’s kreditorkort under Køb – Planlægning klikkes på Kreditorer og 

på Integrationsinformation. 

 

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående: 

 

Hvis der benyttes ordrenumre med mere end 10 cifre skal der opsættes 

en bilagsnummerserie, ellers ikke. 

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 SAME. 
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Vælg knappen Integrationsopsætning – Integrationsopsætningskort: 

 

Såfremt der er behov for det, er det her muligt at sætte en oversættelse af 

enkeltfelter op, f.eks. til købsordretypen. I eksemplet ovenfor benyttes 

købsordretyperne R1 og R2 internt, men i eksporten til SAME omsættes 

disse til hhv. UR og ST. 

 

På kreditorkortet skal du endvidere angive vort kundenr. hos kreditor, på 

fanen Betaling: 
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Dannelse af fil til overførsel til SAME 

Der oprettes en købsordre til SAME 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 – Plalægning – Varer  på fanebladet Genbestilling.   

Der benyttes ordretyperne ST (Stock order) og UR (Emergency).  

Anvendes andre ordretyper internet, skal disse som tidligere nævnt 

oversættes via integrationsopsætningen. 

Ved ordretype UR bliver leveringskode automatisk til 11 og transportkode 

007 i den dannede fil. 
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Ved ordretype ST bliver leveringskoden automatisk 11 og transportkode 

228. 

D.v.s. det er kun nødvendigt at angive ordretypen på købsordren. 

 

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

(integration) i købsordrebilledet. 

Der dannes nu en fil som kan overføres til SAME. Filen gemmes under 

den stivej man har angivet på kreditorens integrationsinformationer.  

Herefter kvitteres med følgende billede, hvortil der svares Ok. 

 

Hvis noget går galt 

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

besked:  
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Hertil svares Ja. Følgende billede vises nu: 

 

Dvs. at i dette eksempel er Modtag (antal) ikke udfyldt på en af linierne, 

evt. fordi linien tidligere har været sendt. Og på en anden varelinie 

mangler leverandørs varenummer på varekortet. 

Ret fejlene og send derefter ordren igen. 

 

Når filen er dannet kan den uploades via SAME’s hjemeside. 

 


