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Én til mange maskiner 

Én til mange funktionen anvendes til håndtering af indkøb af mange ens 

maskiner. For at anvende funktionen skal der: 

 Oprettes ét varenummer for hver af de maskinmodeller, der skal 
håndteres som én til mange 

 

OBS! Når man anvender ét varenummer til flere maskiner - så er der ikke 

længere sammenhæng mellem nummerserier på varenr. og maskinnr.! 

Varenummer  

Varenummer skal være oprettet og det er vigtigt at varenummer er 

oprettet med alle oplysninger. 

Følgende oplysninger er vigtige: 

 Flueben i feltet maskine 

 Maskingruppe 

 Korrekt varekategori 

 Modeldatabase oplysninger 

 Salg- og købspris 

 

Modeloplysninger oprettes under knappen vare – modelkilder 
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 Købsordre 

Ved bestilling oprettes købsordren, hvor der kun angives varenummer på 
linjen og antal der bestilles hjem. 

 

Når ordren kommer hjem angives det antal maskiner, der ønskes 

modtaget og oprettet i feltet modtag antal 
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Vælg menupunkt opret og udfold maskine 

 

Datakilde vælges og tryk på næste 
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Angiv de ønskede oplysninger og tryk på Udfør – det er ikke muligt at 
angive Eksternt serienr. ved modtagelse. Eksternt serienr. indtastes på 
maskinkortet – i forbindelse med salg eller klargøring af maskinen. 

 

Når der returneres til købsordren fra Funktionen ”Opret og udfold 

maskine” oprettes automatisk det antal maskiner, der er angivet i feltet 

Modtag antal. Maskinerne fremgår nu af individuelle linjer. 

På linjen med varenummeret nedskrives feltet antal automatisk med de 

maskiner, der blev oprettet. 

Maskinerne modtages og bogføres som normalt. 

Det eksterne serienummer skal påføres maskinerne, når de ”tages ud” til 

salg eller klargøring. 
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Da der findes flere maskiner til ét varenummer, vil de almindelige 

maskinlagerlister ikke længere være retvisende. Som lagerværdiliste 

anvendes ”Værdiliste en-til-mange maskiner” (rapport 6052067).   


