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Erstatningsvarer 

Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, 

således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan 

fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen af et varenummer 

ikke er tilstrækkelig. 

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i 

Salgsopsætning). 

Opret erstatning uden flytning af beholdning 

Varer, der kan erstatte hinanden, kædes sammen på varekortet under 

Lagermenuen. 

Den vare, hvor der findes erstatningsvarer til, læses op på varekortet: 

 

Herefter klikkes på knappen Vare, og følgende menu fremkommer: 
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På menuen vælges punktet Erstatninger, hvorved skærmbillede til 

indmelding af erstatningsoplysninger fremkommer: 

 

Feltet Variantkode og Feltet Variantkode for erstatningsvare 

Felterne udfyldes kun, hvis der anvendes varianter. 

Feltet Erstatningsvaretype 

I feltet skal du indtaste typen på den vare, der kan bruges som erstatning. 

Der er to typer: Vare og Katalogvare 

Feltet Erstatningsnr. 

I feltet indtastes nummeret på den vare, der kan anvendes som 

erstatning. Varenummeret kan evt. vælges ved at anvendes AssistButton 

til højre i feltet. 
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Feltet Beskrivelse 

Når Erstatningsvarenummeret indtastes, udfyldes dette felt automatisk 

med beskrivelsen fra erstatningsvaren. 

Feltet Vare udgået 

Såfremt varen udgår sættes hak i feltet. Den udgåede vare erstattes af 

den vare der er indtastet under Erstatningsnr. 

Feltet Umiddelbar erstatning 

Hvis feltet ikke markeres, betyder det at erstatningsvaren kan erstatte 

varen (vare A kan erstatte vare B). 

Hvis feltet markeres, betyder det at erstatningsvaren kan erstatte varen, 

men erstatningen gælder også modsat, dvs. varen kan også erstatte 

erstatningsvaren (vare A kan erstatte vare B, og vare B kan erstatte vare 

A).  

Feltet Betingelse 

Hvis feltet er markeret, betyder det, at erstatningsvaren er underlagt en 

betingelse.  

Betingelser oprettes/vises ved at klikke på knappen Betingelse: 

 

Feltet markeres automatisk, hvis du opretter en betingelse. 
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Der kan oprettes så mange erstatningsvarer, som det ønskes.  

I nedenstående eksempel er der indmeldt to mulige erstatningsvarer: 

 

Opret erstatning med flytning af beholdning og hvor vare udgår. 

 

Hvis man ønsker at få flyttet beholdning på varen og få ændret 

eksisterende varelinjer på salgs- og serviceordrer samt købsordrer, der 

ikke er leverance bogført, til det nye varenummer, så benyttes Vare - 

Funktion – Erstat varenr.  

Flytning af beholdning fra gammel til ny vare, sker ved at der dannes 

op/nedreguleringsposter. 

På den gamle vare nulstilles planlægningsoplysninger, så man ikke ved 

en fejl får dannet indkøbsforslag på erstattede varer. 

Desuden oprettes der en erstatningshenvisning til det nye varenummer, 
således at det gamle varenummer stadig kan indtastes, men man vil så få 
et erstatningsvindue vist, når det gamle varenummer indtastes.  

Varereferencer flyttes fra gammel til nyt varenummer, således at en 
scanning af stregkode finder det nye varenummer. 

Hvis det gamle varenummer indgår i en stykliste eller et KIT, bliver 
varenummeret erstattet af det nye varenummer på styklisten og på KITet. 
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Bemærk: 

 

 Varelinjer på købsordrer, der er varemodtaget, skal bogføres inden 
varen erstattes.  

 Varer på indkøbskladder ændres ikke. 

 En vare kan ikke erstattes til en vare, der er en stykliste. 

 

Inden anvendelse skal der i DSM opsætningen angives en varekladde, 
hvor erstatningen skal bogføres via. 

Opsætning-Programopsætning-Maskinhandel-DSM Opsætning 

På faneblad Vare. 

  

 

Lagersted – Planlægning & Udførelse – Varer – Knappen Funktion – 

Erstat varenr. 
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I den højre side af billedet tages stilling til følgende: 

 

En vare kan erstattes på en af følgende måder:  
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Vare: der erstattes til en eksisterende vare. (der kan benyttes look-up for 

at få en vareoversigt) 

Opret via Katalogvare: der erstattes til en vare, der findes som 

katalogvare. (der kan benyttes look-up for at få en katalogvareoversigt) 

Opret Ny: der erstattes til en ny vare, varenummer indtastes manuelt. 

Ved Opret via Katalogvare eller Opret Ny kan følgende oplysninger 

ændres/indtastes på varenummer, der erstatter: 

Beskrivelse, Salgspris, Varerabatgruppe, Købsrabatgruppekode, Fælles 

varenr., Leverandør, Leverandørs varenr. 

Benyt ny salgspris: Sættes der hak i dette felt, bliver salgsprisen ændret 

på eksisterende varelinjer på købs-, salgs- og serviceordrer, der ikke er 

leverance bogførte. 

 

Når man er færdig med indtastningen/ændring af de viste oplysninger 

vælges: Erstat 

Når erstatningen er udført får man følgende dialogbokse: 

 

og 
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Findes den gamle vare som lagervare pr. lokation, så oprettes den nye 

vare også som lagervare pr. lokation. 

Erstatning i forbindelse med salg af varer der ikke udgår 

 

I eksemplet har vi oprettet vare 100334, hvor der p.t. er en beholdning på 

5 stk. Varen kan erstattes af to andre varer: vare 100335 og 100336, jf. 

eksemplerne ovenfor. 

Vi ønsker nu at sælge 6 stk. af vare 100334 på en salgsordre, dvs. 

beholdningen er ikke tilstrækkelig. 

Ordren oprettes, og varelinjen indtastes:  

 

 

Når antalsfeltet på varelinjen forlades, fremkommer en dialogboks, der 

advarer om at beholdningen ikke er tilstrækkelig: 
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Bemærk at feltet ’Erstatning findes’ er markeret, da der er oprettet 

erstatninger til varen. 

Der svares ja til, at antallet ønskes registreret. 

Tilbage i salgsordrebilledet klikkes nu på knappen Linje, hvorved der 

fremkommer en undermenu, hvor punktet ’Vælg erstatningsvare’ skal 

vælges: 

  

Punktet ’Vælg erstatningsvare’ kan også vælges selv om der er 

tilstrækkelig beholdning af det indtastede varenummer, i situationer hvor 

en erstatningsvare alligevel ønskes anvendt. 

Når menupunktet vælges, vises følgende skærmbillede, som er en 

oversigt over oprettede erstatningsvarer. 
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Den ønskede erstatningsvare markeres og der trykkes Enter for at 

overføre varenummeret til salgsordrelinjen. 

I eksemplet vil vi vælge vare 100335 til erstatning, da der er 10 stk. på 

lager. 

Af oversigtsvinduet fremgår det, at der er knyttet en betingelse til 

erstatningen – betingelsen kan evt. vises ved at klikke på knappen 

Betingelse. 

Efter valg af erstatningsvare og tryk på Enter ser skærmbilledet således 

ud: 
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Varenummeret er nu ændret til erstatningsvaren, og oplysninger om 

kostpris og salgspris fra erstatningsvaren er ligeledes overført. 

Erstatning i forbindelse med salg af udgået vare 

 

Hvis der under Lagersted – Planlægning & Udførelse – Varer – knappen 

Vare - Erstatninger er indtastet et erstatningsnr. og der er sat hak i Vare 

udgået, udføres erstatningen automatisk. 

 

I følgende eksempel vil vi sælge 30 stk. vare 0000116 som er udgået, 

men erstattet af vare JF1361-9608. Beholdningen på vare 0000116 er 0 

og beholdningen på vare JL1361-9608 er 24. 

Salgsordren oprettes og varelinjen indtastes: 

 

 

Når antalsfeltet på varelinjen forlades, åbnes et vindue hvor det vises at 

der er en erstatning på varen. 
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Klik på OK for at acceptere erstatningen.  

 

 

Der fremkommer nu en dialogboks, der advarer om at beholdningen på 

vare JF1361-9608 ikke er tilstrækkelig: 

 

Der svares ja til, at antallet ønskes registeret og vare JF1361-9608 føres 

med over på salgslinjen.  
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Når salgslinjen færdiggøres, indsættes automatisk en ekstra linje hvor der 

står Varenr. JF1361-9608 Erstatter Varenr. 0000116. Såfremt man ikke 

ønsker en ekstra linje med erstatningshenvisning fjernes markering i feltet 

Vis erstatningshenvisning i skærmbilledet Erstatningsvareposter. 

Reducér erstatningskæde til ét niveau 

 

For at undgå lange erstatningskæder skal man bruge kørslen Reducér 
erstatningskæde. Kørslen berører kun erstatninger hvor vare udgår. 

Reducer erstatningskæde til et niveau er kørt automatisk, hvis man har 

benyttet: Lagersted – Planlægning & udførelse – Varer. 

 

 

En erstatningskæde kan f.eks. se således ud: 

Vare A erstattes af vare B, vare B erstattes af vare C, vare C erstattes af 
vare D. 

Kørslen reducerer kæden til ét niveau, som bliver som følger:  

Vare A ændres til at erstattes af D, vare B erstattes til at erstattes af D, 

vare C er uændret erstattet af D. 

Kørslen bør startes hver gang der er foretaget en erstatning, idet 

erstatningsadvarslen kun viser det første niveau, dvs. A erstattes af B, og 

altså ikke de to efterfølgende erstatninger. 

Kørslen findes under Lagersted – Periodiske aktiviteter – Reducér 

erstatningskæde. 

 

 

 


