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Opdater leverandørvarenr. 

Under Lagersted – Reservedele – Periodiske aktiviteter finder du kørslen 

’Opdater leverandørvarenr.’. 

Kørslen kan anvende til at indsætte leverandørnummer og/eller 

leverandørvarenr. på varekortet (eller redigere i 

leverandørvarenummeret). 

Kørslen kan også inkludere lagervarer pr. lokation, hvis dette ønskes. 

Kørslen berører kun selve varekortet, dvs. evt. ekstra leverandører / 

leverandørvarenumre berøres ikke (Knappen Køb – Leverandører på 

varekortet). 

Opstartsbillede 

 

Kørslens opstartsbillede har to faner. 

Fanen Vare 

 

På denne fane indtaster du hvilke intervaller, du ønsker at opdatere. 

Eksempelvis kan kørslen afvikles for en udvalgt varebogføringsgruppe. 
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Fanen Indstillinger: 

 

På denne fane definerer du, hvorledes opdateringen skal finde sted. 

Feltet Opdater lagervare (pr. lokation) 

Sættes der hak i dette felt vil kørslen også omfatte varer i menupunktet 

Lagervare (pr. lokation). 

Feltet Dan leverandørvarenr. ud fra 

Du kan her vælge om det nye leverandørvarenr. skal dannes ud fra 

varenummeret, eller ud fra det nuværende leverandørvarenr. 

Hvis det nye leverandørvarenr. skal dannes, ud fra leverandørvarenr., 

skal der sættes hak i feltet Overskriv eksisterende. 

Feltet Påfør leverandørnr. 

Hvis du indtaster et leverandørnummer i dette felt vil leverandørnummer 

på varen blive opdateret.  

Feltet Handling 

I dette felt kan du vælge om der skal fjernes eller indsættes tegn i det nye 

leverandørvarenr. Feltet hænger sammen med de to næste 

indtastningsfelter på fanen. 

Feltet Fra position 

Hvis der skal indsættes eller fjernes tegn i leverandørvarenr., skal du i 

dette felt angive startposition for indsættelse/sletning. 

Feltet Fjern/indsæt streng 

Hvis der skal indsættes eller fjernes tegn i leverandørvarenr. skal du i 

dette felt angive de(t) tegn, der skal indsættes/slettes. 

Hvis f.eks. leverandørvarenr. skal dannes, ud fra varenr. og varenumrene 

alle starter med NH, kan du f.eks. vælge at få fjernet initialerne NH. 

Ud fra et varenr., der hedder f.eks. NH12345, vil der således skulle 

dannes et leverandørvarenummer, der hedder 12345. 

Dette gøres ved at vælge Fjern i feltet ’Handling’, indtaste værdien 1 i 

feltet ’Fra position’ og indtaste værdien NH i feltet ’Fjern/Indsæt streng’. 
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Feltet Overskriv eksisterende 

Hvis du sætter hak i feltet, vil et eksisterende leverandør- eller 

leverandørvarenummer blive overskrevet. 

Hvis der ikke er hak i feltet vil et eksisterende leverandør- eller 

leverandørvarenr. blive bibeholdt. 

 


