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Overførsel af købsordre til CNH via CSPS 

Når man har oprettet en købsordre til CNH, kan man danne en fil, som 

placeres lokalt på brugerens PC. Herefter kan man i CNH’s ordreprogram 

CSPS hente denne fil og afsende ordren til CNH. 

Opsætning af integrationsoplysninger på kreditor 

 

På CNH’s kreditorkort (findes under Køb – Planlægning) klikkes på 

knappen Køb og herefter menupunktet Købsordretyper. 

Her oprettes de købsordretyper, der ønskes anvendt. 

Hvis man opretter med andre værdier end de, der skal videresendes 

til CNH, er det nødvendigt at foretage en oversættelse (se beskrivelse 

længere nede i afsnittet). 

 

Klik herefter på Kreditorer og på Integrationsinformation. 

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående: 

 

Sti og filnavn angiver hvor systemet lokalt på brugerens PC skal placere 
ordrefilen. Der skal under C-drevet være oprettet en mappe, der kaldes 
jmaasc. I denne mappe oprettes en ny mappe, der kaldes CNH. 

 



Overførsel af købsordre til CNH via CSPS                  
 

 

13.1.12 2 

Det er naturligvis valgfrit hvor man lokalt vil placere filen. Det er blot 

nødvendigt at opsætningen af Sti og filnavn matcher med de mapper, der 

er oprettet lokalt på brugerens PC. 

Tryk på AssistButton (eller F6) i feltet i Integrationsgruppekode for at 

oprette en tilhørende integrationsgruppe. Billedet Integrationsgruppeliste 

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

 

I feltet Konvertering vælges Ansi. 

Klik herefter på knappen Integrationsopsætning (dette er kun nødvendigt, 

hvis man anvender andre købsordretyper end CNH!) 

 

Her foretages erstatning af jeres egne købsordretyper til CNH’s 

købsordretyper. 

Hvis I anvender de samme købsordretyper som CNH skal denne 

opsætning være blank (skal slettes, hvis den findes). 

Endelig skal man på fanebladet Betaling angive CNH forhandlernummer i 

feltet Vores kontonr. 



Overførsel af købsordre til CNH via CSPS                  
 

 

13.1.12 3 

 

Dannelse af fil til overførsel til CNH via CSPS 

 

Der oprettes en købsordre til New Holland A/S under Køb – 

Ordrebehandling – Ordrer. Eller man foretager Beregn plan under Køb – 

Planlægning – Indkøbskladder og når man er færdig med at redigere 

overfører man til købsordre. Se særskilt brugervejledning Beregn plan 

(bestilling af reservedele). 

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 eller hvis man har 

flere afdelinger skal det i stedet for varekortet ske på Lagervare (pr. 

lokation).   

 

Klik herefter på knappen Funktion og på Send ordre (integration). 
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Feltet Sendes til skal være blankt (de 3 nuller slettes). Har man flere 

afdelinger skal man i stedet taste afdelingens forhandlernummer. 

Desuden skal markeres, om evt. restordre skal slettes. Klik OK for at 

sende ordren. 

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

stivej, man har angivet på kreditorens integrationsinformationer.  

 

Herefter kvitteres med følgende billede, hvortil der svares Ok. 
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Hvis noget går galt 

 

Hvis der er noget galt, fremkommer denne besked: 

 

Hertil svares Ja. Følgende billede vises nu: 

 

I dette eksempel er leverandørens varenummer ikke udfyldt.  

Ret fejlen og send derefter ordren igen. 

Bemærk 

 

Når man har sendt en ordre via integration bliver felterne Modtag (antal) 
og Fakturer (antal) nulstillet. 

Ved modtagelsen af ordren kan man enten taste det modtagne antal i 

feltet Modtag (antal) eller man kan lade systemet udfylde felterne igen. 

Sidstnævnte gør man ved at klikke på Funktion, Nulstil/Opdater Modtag 

(Antal). Sæt markering i Opdater Modtag (Antal) på alle linjer. 

 

 


