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Udskrivning af overflytningsleverance/kvittering 

Overflytningsleverance 

 

Når man har oprettet en overflytningsordre (under Lagersted - Ordrer & 

kontakter - Overflytningsordrer) i forbindelse med flytning af varer mellem 

lokationer og dernæst vælger Bogføring – Bogfør og udskriv – Lever, 

udskrives en overflytningsleverancerapport vedr. overflytningsordren. 

 

Der kan under Opsætning – Programopsætning – Lagersted - 

Rapportvalg vælges imellem 2 rapporter (rapport 5704 og rapport 

6051889). 

 

Begge rapporter udskriver adresse, hvortil/-fra der flyttes, samt 

transitkode, leverancenummer, dato og ordrenummer. 
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På linieniveau udskrives følgende felter: 

Rapport 5704: Varenummer, beskrivelse, antal (der flyttes) samt 

enhedskode. 

Rapport 6051889: Varenummer, beskrivelse, placering, alternativ 

placering, restordre antal, antal (der flyttes) samt enhedskoden. 

Overflytningskvittering 

 

Når der vælges Bogføring – Bogfør og udskriv - Modtag udskrives en 

overflytningskvittering vedr. overflytningsordren. 

Der kan under Opsætning – Programopsætning – Lagersted – 

Rapportvalg vælges imellem 2 rapporter (rapport 5705 og rapport 

6051941). 

 

Begge rapporter udskriver adresse, hvortil/-fra der flyttes, samt 

transitkode, leverancenummer, dato og ordrenummer. 

På linieniveau udskrives følgende felter: 

Rapport 5705 Varenummer, beskrivelse, antal (der flyttes) samt 

enhedskode. 

Rapport 6051941: Varenummer, beskrivelse, placering, alternativ 

placering, antal samt enhedskoden. 

Desuden udskrives global dimension på DSM rapporterne til overflytnings- 

leverance samt overflytningskvittering. 
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Overflytningsordre 

 

Hvis overflytningsordren ønskes udskrevet, sker det via knappen udskriv 

under menu Lagersted – Planlægning & udførelse – Overflytningsordrer. 

Også her findes der to rapporter.  

Der kan under Opsætning – Programopsætning – Lager – Rapportvalg 

vælges imellem rapport 5703 og rapport 6051943. 

 

Begge rapporter udskriver adresse, hvortil/-fra der flyttes, samt 

transitkode, dato og ordrenummer. 

På linieniveau udskrives følgende felter: 

Rapport 5703 Varenummer, beskrivelse, antal (der flyttes) samt 

enhedskode, leveret antal samt modtaget antal. 

Rapport 6051943: Varenummer, beskrivelse, antal og enhedskode. 

Oplysninger fra den lokation der flyttes fra: placering, alternativ placering 

og beholdning. Leveret antal. Oplysninger fra den lokation der flyttes til: 

placering, alternativ placering og beholdning. Og modtaget antal. 

Desuden udskrives global dimension. 

Overflytningsordrer i restordre 

 

Der er mulighed for udskrivning af en restordre liste på 

overflytningsordrer. Rapporten sættes op under Lagersted – Udskrifter – 

Varerapporter. 

Rapport 6051942: Rapporten udskrives i afsendelsesdato ordren og der 

kan selekteres på: overflyt til-kode.  
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Rapporten indeholder følgende oplysninger: afsendelsesdato, 

bilagsnr.(overflytningsordrenr.), varenr., beskrivelse, antal (der flyttes), 

udestående antal, placeringsnr., alternativ placeringsnr., samt beholdning. 

 


