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Massesletning af varenumre 

Det er muligt at opsætte en opgave i Opgaveplanlæggeren, der kan slette 

de varenumre, som opfylder følgende betingelser 

 Ingen beholdning 

 Ingen køb i 5 år 

 Ingen salg i 5 år 

 Ingen lagerreguleringer i 5 år 

 Ingen erstatninger i 5 år 

 Ingen rettelser på varekortet i 5 år 

Ved sletning af varekort vil lagervarekortet (lagervare pr. lokation) også 

blive slettet 

Varenumre med blank i feltet ´Rettet dato´ slettes ikke, da det kan være 

nyoprettede numre, der endnu ikke er købt og/eller solgt. 

Opsætning 

Under Opsætning – It-administration – Planlægningsopgave – 

Planlægningsopgave oprettes en ny opgave som vist nedenfor. I 

eksemplet er opgavens opsat med Intervalenhed ´Kun en gang`, men vil 

kunne opsættes til at køre med et fastlagt interval, fx en gang månedlig, 

hvis det ønskes. I givet fald skal der sættes markering i Aktiv og Startdato 

og Starttid skal udfyldes. 
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Der klikkes nu på knappen Linje og der vælges Opsæt Objekt. 

Her er det på fanen Vare muligt at begrænse, hvis man fx kun ønsker, at 

sletningen skal ske på varenumre med konkrete initialer: 

 

Man kan i stedet opsætte, så det kun sker på udvalgte 

Varebogføringsgrupper. 

Bemærk, at maskinvarenumrene ligger med deres egne 

varebogføringsgrupper, som ikke skal medtages i denne slettekørsel. 

Er det alle reservedelsvarenumre, der skal medtages, skal man i 

Varebogføringsgruppe angive den første varebogføringsgruppe og den 

sidste varebogføringsgruppe, der skal medtages, adskilt af .. 

fx således (afhængig af hvad jeres varebogføringsgrupper hedder): 
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På fanen Indstillinger har systemet standard udfyldt feltet ´Slet varer 

ældre end´ med dags dato 5 år tilbage. 

Denne dato bør ikke ændres. 

 

Man kan også udfylde feltet ´Tillad sletning af varer med op-/ned…´ 

Det vil typisk kun være i den første kørsel, hvor man indsætter datoen for 

konverteringen af data fra jeres gamle system. Hvis der på denne dato 

kun findes op-/nedreguleringer, som tilsammen giver 0 i 

oprydningsperioden, vil varen blive slettet. 

Når man herefter klikker på knappen OK, vil systemet svare tilbage med 

denne besked: 

 

Kør opgaven 

 

På opgaven klikkes nu på knappen Linje og der vælges Kør Objekt. 
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Bemærk: 

Hvis opgaven er opsat med Interval, Startdato og Starttid skal der ikke 

vælges Kør Objekt, idet opgaven vil blive afviklet automatisk på det 

angivne tidspunkt.  

Log 

Under Opsætning – It-administration – Varesletningskørsel – 

Varesletningslog gemmes dokumentation for hvad der er slettet. 

Her vises en linje for hver kørsel som er udført. 
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Under knappen funktion og Varesletningsloglinjer Ctrl+F5 vises de 

varenumre, som er behandlet. Det vil fremgå om de er slettet eller ej, 

samt hvorfor de evt. ikke kunne slettes.  

 

 


