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Datablad 

Der er i systemet mulighed for at udskrive et datablad vedr. maskiner.  

Opsætning 

Rapportopsætning 

Under Maskinhandel – Udskrifter – Rapporter skal du oprette 

rapportnummer 6051896: 

 

Datablad kan også udskrives fra maskinkortet via knappen Udskriv. 

Datablad kan også udskrives fra Maskinhandel – Maskiner – 

Maskinøkonomi – knappen Udskriv. 

Rapportskabelon 

De specifikationer, der udskrives på rapporten, skal være defineret under 

Rapportskabeloner.  

Rapportskabeloner finder du under Maskinhandel – Opsætning – 

Modelbase – Rapportskabeloner – Rapportskabelon. 

Du kan også få adgang til rapportskabeloner direkte fra rapportens 

bestillingsbillede, ved hjælp af knappen Skabeloner:  
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Rapport og Modeldatakilde vil automatisk være udfyldt – du skal herefter 

indtaste den modelgruppekode, du ønsker at definere specifikationer til. 

 

Billeder 

På listen kan der udskrives billeder af de enkelte maskiner. Forudsætning 

herfor er, at billederne er placeret på den sti, der er indtastet under 

Maskinhandel – Opsætning – DSM opsætning – fanen Rapporter (feltet 

Sti til foto): 
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Billederne skal have samme navn som maskinens nummer, f.eks. 

maskine nummer 1182 – billednavn 1182.jpg. 

Datablad 

Bestillingsbilledet til rapporten ser således ud: 
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I bestillingsbilledets første fane kan du evt. angive et interval af maskiner, 

der ønskes udskrevet. 

På fanen Indstillinger skal du angive ønsket modeldatakilde, der skal 

anvendes. 

Hvis salgspris ønskes udskrevet skal du markere feltet Udskriv pris.  

Klik herefter OK. 

Der vil fremkomme en proces-linie, der fortæller hvor langt kørslen er 

kommet. Herefter fremkommer følgende tekstboks: 

 

Klik ja for at åbne det dannede Word-dokument. 

Listen er udviklet til Microsoft Word 2003 SP2, og JMA A/S kan ikke 

garantere at listen kan anvendes til andre versioner af Word end denne. 

Som regel er Office-programmerne dog bagud kompatible. 

Databladet indeholder følgende oplysninger: 

 Internt maskinnummer 

 Eksternt serienummer på maskinen 

 Beskrivelse 

 Årgang 

 Gruppe 
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 Stand 

 Tæller 

 Specifikationer i henhold til rapportskabelon (dog maks. 20) 

 Salgspris fra maskinkortet, hvis valgt 

 Billede af maskine, hvis det findes. 

Der udskrives altid logo øverst på listen. 

 

 

Fejlsituationer 

I visse tilfælde kan der forekomme en fejl ved åbning af den dannede xml-

fil. Eksempel herpå fremgår herunder: 
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Den dannede fil er placeret i C:\Documents and Settings\XXX\Local 

Settings\Temp.  (Undertiden kan mappen i stedet hedde C:\Documents 

and Settings\XXX\Lokale Indstillinger\Temp). 

hvor XXX = brugernavn. 

 

 

 

 

Højreklik på filen DataSheet.xml og vælg Egenskaber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åbnes med skal være XML Editor (Office 2003 SP2) og er dette ikke 

tilfældet trykkes på knappen Skift, hvor XML Editor herefter kan vælges. 

Herefter trykkes ok og problemet skulle nu være løst. 


