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Beregn plan (Overflytning mellem lokationer) 

 

Funktionen ’Beregn overflytning lokationer’ er en kørsel der anvendes til 

at foreslå omfordeling mellem afdelinger i form af overførselsordrer. 

Eventuelle overflytninger kan således foretages før der dannes 

indkøbsordrer, således at det samlede lager kan reduceres.   

Kørslen danner en indkøbskladde hvor der kun dannes 

overflytningsordrer mellem lokationerne, uanset hvilken 

genbestillingsmetode (køb eller overflytning) der er angivet på ’Lagervare 

pr. lokation’-kortet. 

Funktionen kan kun bruges hvis der er oprettet ’Lagervare pr. lokation’-

kort til varen, dvs. der kan kun fordeles mellem lokationer, hvor der er 

oprettet ’Lagervare pr. lokation’-kort. 

Dannelse af overflytningsordrer mellem lokationer foretages via 

menupunktet ’Beregn plan’ under Køb - Planlægning – Indkøbskladder. 

Opsætning 

Forudsætning for at en vare medtages til overflytning på indkøbsforslaget 

er at der er oprettet følgende oplysninger til varen: 

 Der er oprettet flere ’Lagervare pr. lokation’-kort  

 Genbestillingspunkt 

 ’Maks. lagerbeholdning’ 

Der disponeres på alle lokationer hvor der er oprettet lagervare (pr. 

lokation) kort. 
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Overflytningsforslag 

For at danne et automatisk omfordelingsforslag af reservedele via kørslen 

Beregn overflytning lokationer, skal du vælge Køb - Planlægning – 

Indkøbskladder. 

 

Vælg knappen Funktion -> punktet ’Beregn overflytning lokationer’.  

 

Herved fremkommer billedet til indtastning af parametre til kørslen, f.eks. 

hvilken planlægningsprofilkode, der beregnes for. 

Fanebladet ’Lagervare (pr. lok.)’: 
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Lokationskode: 

I feltet lokationskode kan der angives hvilke lokationer der skal flyttes 

imellem. Der skal minimum angives to lokationer, hvis der selekteres på 

lokationer. 

Fanebladet Indstillinger: 

 

På fanebladet Indstillinger angives: 

Feltet Ordredato 

Den dato, der påsættes ordrerne.  

Feltet ’Slutdato lagerafgang’ 

Beregningen tager højde for lagerafgange (salgs-, serviceordre og 

overflytningsordre) til og med den indtastede dato (styrer på feltet 

’Forventet leveringsdato’ på ordren). 

Feltet ’Slutdato lagertilgang’ 

Beregningen tager højde for lagertilgange (køb og overflytningsordre) til 

og med den indtastede dato. 
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Feltet ’Dan indkøbskladde’ 

Feltet skal være markeret, bevirker at der dannes overflytningslinjer i 

Indkøbskladde 

 

Beregningsmåde 

De linjer, der fremkommer på overflytningsforslaget, beregnes på 

følgende måde: 

 

For hver vare udregnes først et nettobehov, dvs. kørslen kigger på hvor 

mange af varen vi har i ordre, hvor mange der er på lager, og hvor mange 

der er bestilt hjem. Yderligere info om nettobehov: se beskrivelsen til 

’Beregn plan (bestilling af reservedele)’. 

Kriterierne for at få flyttet varen fra en anden afdeling (hvornår er der et 

behov): 

Hvis nettobehovet på en vare er <= genbestillingspunktet så opfylder 

varen kriterierne for at der kan dannes en overflytningsordre.  

Antal der flyttes = genbestillingspunkt + 1 + nettobehov 

Kriterierne for at flytte varen til en anden afdeling, (hvornår er der nok i 

overskud): 

Der kan dannes en overflytningsordre fra en lokation når: 

 Lager – antal der flyttes >= genbestillingspunkt + 1. 

Dvs. der flyttes aldrig flere end at der stadig er et antal der svarer til 

genbestillingspunkt + 1 tilbage på lager. 

 

I den dannede kladde er det muligt at redigere i det antal, der vil blive 

flyttet. 

Hvis der er behov på flere lokationer flyttes der først til den lokation med 

den største behov.  

Der flyttes kun såfremt hele behovet kan dækkes. 

Varer, som er erstattet eller spærret medtages ikke. 

Hvis beholdning på en lokation er negativ og Genbestillingspunkt og 

’Maks. antal’ er 0, foreslås en flytning, så beholdning ikke er negativ (der 

flyttes kun op til ’Maks. lagerbeholdning’, som jo er 0). 
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Indkøbskladden 

Når listen er færdigdannet (dvs. overflytningsforslaget er færdigberegnet) 

vil der være dannet linjer i Indkøbskladden.  

 

Når du står på linjen viser infofanen yderlige oplysninger om varen. Den 

første kolonne viser oplysninger for den lokation, der er angivet på linjen. 

Den anden kolonne viser summerede oplysninger for alle lokationer. 

Der flyttes kun det antal, som gør at der ikke dannes en købsordre (jf. 

forklaring vedr. kriterier for flytning ovenfor) – ønsker du at der skal flyttes 

flere, skal du redigere i antalsfeltet. Bemærk dog, at ved overflytninger må 

det fysiske antal på afgangslokationen ikke blive negativt. 

Såfremt du ikke ønsker at flytte en vare, kan du slette linjen med F4, 

ændre antal til 0 stk eller fjerne markeringen i feltet ’Accepter 

aktionsmeddelelse’. 

Du kan også oprette helt nye linjer. 

Ønsker du at redigere oplysninger på stamkortet kan der klikkes på f.eks. 

feltet Genbestillingspunkt – herved åbnes stamkortet i feltet 

Genbestillingspunkt og feltet kan redigeres. 

Tjek beholdning i andre afdelinger 

Når du står på linjen viser infofanen yderlige oplysninger om varen. Den 

første kolonne viser oplysninger for den lokation der er angivet på linjen. 

Den anden kolonne viser summerede oplysninger for alle lokationer. 
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Ønskes fordeling af lagerbeholdningen vist, kaldes en oversigt via 

knappen Linje – Varedisponering pr. – Lokationsvisning 

 

 

Dan overflytningsordreordre 

Når indkøbsforslaget er færdigredigeret kan du danne overflytningsordrer 

ved at vælge Funktion -> ’Udfør aktionsmeddelelse’.  
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Marker feltet ’Udskriv ordrer’ for at udskrive den/de dannede ordre(r). 

Du kan også indtaste Indkøberkode og Leveringskode i billedet – disse 

oplysninger vil blive påført den dannede ordre. 

Klik OK for at danne ordrer. 

Den/de dannede ordre(r) findes under Køb – Planlægning – 

Overflytningsordrer. 

Ordrerne kan herefter redigeres, udskrives mv. på vanlig vis. 


