
Pluk og læg på lager                  
 

 

29.10.12 1 

Pluk og læg på lager 

Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til 

lagerautomaten. 

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. 

Læg-på-lager anvendes i forbindelse med på-plads-lægning af modtagne 

købsordrer. 

Denne beskrivelse bygger på brug af PC, men kan også anvendes på 

PDA. 

Pluk, opsætning 

Under DSM opsætning er der følgende opsætningsmuligheder, som 

begge vedrører pluk: 

 

Feltet ’Opret pluk uanset lagerbeholdning’ skal markeres, hvis du ønsker 

at kunne oprette pluk på antal større end den lagerbeholdning, der er til 

rådighed. 

I feltet ’Salgsfragt Finanskonto’ kan du angive et kontonummer, som 

benyttes til fragt indmeldt via pluk. Dette gøres i menupunktet Lagersted – 

Vareekspedition ordre for ordre - Pluk (lager), knappen Funktion – Indsæt 

salgsfragtlinie. Den oprettede fragt vil fremgå af salgsordren og vises ikke 

i pluk. 

Du kan ikke indsætte fragt på pluk der vedrører service. 

 



Pluk og læg på lager                  
 

 

29.10.12 2 

Pluk, salg 

Man starter med at oprette salgsordre som man plejer. 

I stedet for at printe plukliste fra ordren og efterfølgende enten levere og 

frigive ordren til samlefakturering eller direkte fakturering, frigives ordren 

på knappen Funktion - Frigiv eller med genvejstasterne Ctrl+F11. Herefter 

oprettes Læg-på-lager/Pluk ved at klikke på knappen Funktion - Opret 

Læg-på-lager/Pluk (lager) eller ved at holde Alt-knappen nede og herefter 

taste N og Æ. 

Herefter åbnes et vindue, hvor man kan taste OK for at lægge ordren til 

Pluk. 

 

Fanen Indstillinger: 

 

Systemet kvitterer for oprettelse af Pluk således:    

 

Herefter klikker man på knappen Ordre, Læg-på-lager/Pluklinier eller ved 

hjælp af genvej Alt+O+Æ, hvorefter Pluklisten vises. 
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Man åbner Pluklisten ved at taste Linje, Kort eller genvejen Shift+F5: 

 

Også her kan man udskrive Pluklisten, ved at klikke på Udskriv. På listen 

kan angives det håndterede antal. 

Gult udråbstegn i skærmbilledet angiver, at der ikke er tilstrækkelig 

lagerbeholdning. 

Det håndterede antal skal indtastes på alle linier og kan foretages ved 

manuel indtastning eller – hvis der ikke er for mange differencer – lade 

systemet indsætte antal ved at klikke på knappen Funktion - Autofyld 

håndteringsantal eller med genvejen Alt+N+A. 

Man kan dernæst enten Levere eller Levere og fakturere ved at klikke på 

Bogføring og vælge Bogfør (F11) eller Bogfør og udskriv (Shift+F11). 

Vælger man Lever returneres til salgsordren. 



Pluk og læg på lager                  
 

 

29.10.12 4 

Pluk, service 

Pluk på serviceordrer skal håndteres lidt anderledes end på salg. 

Man indtaster varer på maskinkladden på serviceordren, eller på 

serviceordre, kvik helt som man plejer. 

På serviceordren klikker man på knappen Funktion - Opret Læg-på-

lager/Pluk eller bruger genvejen Alt+N+Æ. Systemet spørger herefter 

 

Her svarer man Ja, og systemet bekræfter oprettelse af Pluk: 

 

Man forlader herefter serviceordren og går i Lager – Vareekspedition 

ordre for ordre – Pluk (lager) og finder her serviceordren. 

 

Pluklisten kan udskrives ved at klikke på Udskriv. På listen kan angives 

det håndterede antal. 

Det håndterede antal skal indtastes på alle linier og kan foretages ved 

manuel indtastning eller – hvis der ikke er for mange differencer – at lade 

systemet indsætte antal ved at klikke på knappen Funktion, Autofyld 

håndteringsantal eller med genvejen Alt+N+A. 
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Ønsker man at bogføre lagertræk taster man Bogføring, Bogfør, Levér. 

Den videre behandling af serviceordren foretages som tidligere. 

 

Pluk, Maskinsalg 

Formålet med at anvende pluk til maskinsalg er at få påført det relevante 

eksterne serienr. på salgsordren når masken skal leveres, og ikke 

allerede ved oprettelse af ordren, da serienummeret på det tidspunkt ikke 

kendes (da det jo ofte er vilkårligt hvilken maskine, der tages på pladsen, 

når der er flere ens maskiner på lager). 

Man starter med at oprette salgsordre som man plejer, dog oprettes linien 

ikke med et maskinnr., men kun med varenr. 

 

Bemærk at der oprettes en varelinie pr. maskine selvom det er samme 

maskintype (maskinvarenr. er ens) – dette gøres a.h.t. den senere 

udvælgelse af de eksterne serienr. 

Herefter oprettes Læg-på-lager/Pluk ved at klikke på knappen Funktion - 

Opret Læg-på-lager/Pluk (lager) eller ved at holde Alt-knappen nede og 

herefter taste N og Æ. 
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Herefter åbnes et vindue, hvor man kan taste OK for at lægge ordren til 

Pluk. 

 

Fanen Indstillinger: 

 

Systemet kvitterer for oprettelse af Pluk således:    

 

Herefter klikker man på knappen Ordre, Læg-på-lager/Pluklinier eller ved 

hjælp af genvej Alt+O+Æ, hvorefter Pluklisten vises. 
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Man åbner Pluklisten ved at taste Linje, Kort eller genvejen Shift+F5: 

 

Her kan man evt. udskrive Pluklisten, ved at klikke på Udskriv. På listen 

kan angives det håndterede antal. 

Det håndterede antal skal indtastes på alle linier og kan foretages ved 

manuel indtastning eller ved at lade systemet indsætte antal ved at klikke 

på knappen Funktion - Autofyld håndteringsantal eller med genvejen 

Alt+N+A. 

Ved tryk på F6 i feltet Eksternt serienr., vises en oversigt over maskiner 

på lager, som har det pågældende maskinvarenr.: 
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Den korrekte maskine kan nu vælges i oversigten og føres med over i 

Pluk-billedet, således at man tilsikrer at den leverede maskines eksterne 

serienr. kommer til at fremgå korrekt af salgsfakturaen. 

Man kan dernæst enten Levere eller Levere og fakturere ved at klikke på 

Bogføring og vælge Bogfør (F11) eller Bogfør og udskriv (Shift+F11). 

Vælger man Lever returneres til salgsordren. 

Ved bogføringen vil maskinsalgsordrens linier blive ændret, så de nu 

fremstår med transaktionstypen Maskinsalg, og der påføres maskinnr., 

evt. garantioplysninger m.v.: 
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Tilknyttede tekstlinjer 

På pluklisten er det muligt at få udskrevet tilknyttede tekstlinjer. 

Tilknyttede tekstlinjer oprettes på salgs/service/maskinsalgsordren dvs. på 

kildedokumentet som plukket er dannet ud fra. 

Eksempel på tilknyttede linjer ud fra en salgsordre. 

 

Her er der oprettet 2 Tilknyttede tekstlinjer, linjerne oprettes via knappen 

Funktion – Tilknyttede tekstlinjer.    
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Når der oprettes Tilknyttede tekstlinjer, skal man placere sig på den linje 

som teksten ønsket tilknyttet til. 

 

Under Pluk(lager) er der kommet en markering for at der findes 

Tilknyttede tekstlinjer til kildedokumentet. Tekstlinjerne kan ses ved at 

klikke på det gule udråbstegn. 

På pluklistens indstillingsfane skal der sættes hak i feltet: Udskriv 

tilknyttede tekstlinjer, hvis tekstlinjerne ønskes udskrevet på rapporten.   

På pluklistens indstillingsfane er det muligt at angive om varen vægt 

og/eller forfaldsdato skal udskrives. 

Læg på lager 

Anvendes i forbindelse med modtagelse af købsordrer, hvor varerne skal 

lægges på plads. 

Købsordren oprettes som tidligere og når ordren bliver leveret klikker man 

på Funktion - Opret Læg-på-lager/Pluk eller anvender genvejen Alt+N+Æ. 

Systemet spørger herefter: 
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og til det svarer man Ja, hvorefter Læg-på-lager åbnes med købsordrenr. 

udfyldt: 

 

Fanebladet Indstillinger: 

 

Systemet kvitterer med: 

 

Man forlader herefter købsordren og går i Lagersted – Vareekspedition 

ordre for ordre – Læg-på-lager-akt., hvor man finder sin købsordre. 
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Det håndterede antal skal indtastes på alle linier og kan foretages ved 

manuel indtastning eller – hvis der ikke er for mange differencer – lade 

systemet indsætte antal ved at klikke på knappen Funktion - Autofyld 

håndteringsantal eller med genvejen Alt+N+A. 

Leverandørs varenummer vises når kildedokumentet er en købsordre. 

Er der tale om modtagelse af en maskine (maskinvare), vil 

maskinnummerfeltet være udfyldt på linien, og der vil være mulighed for at 

indtaste eksternt serienummer pr. linie – maskinkortet vil så ved bogføring 

blive opdateret med det indmeldte serienummer. 

 

Man kan hernæst enten Modtage eller Modtage og fakturere ved at klikke 

på Bogføring og vælge Bogfør (F11) eller Bogfør og udskriv (Shift+F11). 
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Det anbefales dog, at man kun modtager varerne her og foretager den 

endelige bogføring i selve købsordren. 

Levering af fragt  

Når man benytter Pluk og læg på lager kan der på den tilhørende 

salgsordre være andet en vareliner, som også skal leveres, når 

salgsordrens varer er fuldt leveret. 

Det kan være fragt, afgiftslinjer, gebyr mm. Benytter man 

opgaveplanlæggeren til at massebogføre salgsordrer, der er leveret, vil 

salgsordrer med de før nævnte linjer, så ligge tilbage og dermed skulle 

efterfaktureres manuelt.  

For at undgå manuel efterfakturering kan der i opgaveplanlæggeren 

opsættes rapport: 6038972 ”Slutlever frigivne salgsordrer”. Salgsordrer, 

der er frigivet, og hvor alle varelinjer er leveret, vil blive behandlet og 

dermed vil ”ikke-varelinjer” blive leveret, så ordren er klar til at blive 

massebogført. 

Rapport 6038972 skal sættes til at køre i opgaveplanlæggeren før rapport 

296 Massebogfør salgsordrer. 

   

 

 

 

 

   

 

 


