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Flere ejere 

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. 

Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, 

øvrige som sekundære.  

Det er altid den primære ejer som udskrives på diverse maskinlister i 

systemet. 

Opsætning 

Under Maskinhandel – Opsætning – DSM opsætning, på fanen Maskin, 

skal der angives en finanskonto, som anvendes til mellemregning ved 

fordeling af beløb på fakturaer med flere ejere. 

 

I eksemplet ovenfor anvendes kontoen DELEMASK til mellemregning - 

saldoen på denne konto bør altid være 0. Dette bør kontrolleres med 

mellemrum, da et beløb på denne konto vil være tegn på at der har været 

fejl på et tidligere bogført bilag. 

Opret evt. en ny konto til formålet: 
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Bemærk at der på kontoen skal angives virksomheds- og 

produktbogføringsgruppe. 

Maskinhandel 

I forbindelse med salg og/eller ibyttetagning af maskiner kan der på 

salgsordren angives at maskinen sælges til / tages i bytte hos mere end 

én ejer. 

Ved bogføring af salget vil maskinen automatisk blive opdateret med 

oplysninger vedr. de involverede ejere og der vil blive dannet ekstra 

dokumenter til medejerne af den solgte maskine.  

De ekstra bilag følger den bogførte faktura og ikke leverancen – du kan 

således ikke samlefakturere (samle leverancer), når der er tale om bilag til 

flere ejere. 

 

Oplysninger vedr. ejere kan anvendes under Maskinhandel – Salg - 

Salgsordre / Salgsfaktura / Salgskreditnota. 

Dog kan du ikke anvende bogføring af maskinsalg med flere ejere hvis du 

anvender fleksibelt delsalg (markeret under DSM opsætning, fanen 

Generelt, feltet Tillad fleksibelt delsalg). 
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Du kan ikke anvende betalingsplan på ordrer/fakturaer til flere ejere. 

Ønsker du at anvende betalingsplan skal du lave en faktura til hver ejer og 

derefter indmelde ejerforhold på maskinkortet. 

Du kan heller ikke anvende funktionen Flyt negative linier, når der er flere 

ejere på ordren. 

Ved evt. kopiering af linier fra anden ordre/faktura med flere ejere vil 

vejerskab fra denne ordre ikke blive kopieret med over. Derimod vil evt. 

ejerskab på den ordre, man er ved at indtaste, blive indsat på alle linier. 

 

I den efterfølgende beskrivelse, hvor en maskine sælges til 3 ejere og 

hvor der tages en anden maskine i bytte, som kun tilhører den ene af 

ejerne, tages udgangspunkt i salgsordre. 

 

Ejerskabsforhold skal altid angives på salgsordrehovedet.  

Det er valgfrit om ordrelinierne oprettes før eller efter at 

ejerskabsoplysninger er indmeldt – uanset rækkefølgen af indtastningen, 

vil ejeroplysningerne fra ordrehovedet blive overført til linierne. 

Eksempel på ordreoprettelse hvor ejerforhold oprettes før ordrelinierne: 

1) Ordrehovedet oprettes: 

 

Faktureringsdebitor er kunden AF001, dvs. AF001 bliver den primære ejer 

af maskinen, som vi sælger på ordren. 
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2) Ejerskabsoplysninger indtastes via knappen Funktion - 

Ejerskabsforhold. 

Når vinduet vedr. ejerforhold åbnes vil den primære ejer automatisk være 

overført til billedet som 100% ejer: 

 

Hvis du forlader billedet igen uden at indmelde flere ejere, vil linien med 

den primære ejer automatisk blive slettet igen. 

I eksemplet indmelder vi yderligere 2 ejere: 

 

Den primære ejers andel reduceres automatisk efterhånden som flere 

ejerskabslinier registreres. 

Linien vedr. den primære ejer kan ikke redigeres, men beregnes altid 

automatisk ud fra øvrige ejeres andele. 

De kundenr., som angives, skal være oprettet som debitorer i systemet. 

Når indtastning er afsluttet forlades billedet med Esc og der vendes 

tilbage til ordreindtastningen 

Bemærk at ordrehovedet nu er markeret med et gult udråbstegn som 

markering af at der er angivet ejeroplysninger: 
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3) Ordrelinier indtastes. 

Herefter indtastes ønskede ordrelinier på vanlig vis – i eksemplet sælges 

én maskine og en anden tages i bytte. 

De ejere, vi har angivet på ordrehovedet, vil nu automatisk være tilknyttet 

de enkelte ordrelinier – ejerskab for de enkelte ordrelinier vises ved at 

markere en linie og vælge Knappen Linje – Ejerskabsforhold.  

I eksemplet vil der nu på begge linier med typen vare være defineret de 

samme 3 ejere som på ordrehovedet: 
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4) Rediger evt. ejerforhold pr. linie. 

Hvis der for nogle af linerne er afvigelser til ejerfordeling, som er indmeldt 

på ordrehovedet, skal dette redigeres manuelt pr. linie. Dog kan kun 

debitorer, som kendes fra ordrehovedets ejeroplysninger, indmeldes. 

I vort eksempel skal ejerskab for linien vedr. den maskine, der tages i 

bytte, redigeres, idet den kun tilhører den ene af de debitorer der er 

indmeldt på ordrehovedet. 

Linien med byttemaskinen markeres, og derefter vælges knappen Linje – 

Ejerskabsforhold. 

Når vinduet vedr. ejere er åbnet redigeres procent-andelene – i eksemplet 

tilhører maskinen alene debitor AF001: 
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Husk at redigere ejerforhold for alle linier, som vedrører denne 

maskine, dvs. også tilhørende tekstlinier. 

Når der er ændret ejerforhold på en eller flere linier, så disse afviger fra 

ejeroplysningerne på ordrehovedet, vil der fremkomme en advarsel, 

såfremt du forsøger at åbne ordrehovedets ejeroplysninger igen: 

 

Svarer du ja hertil for at åbne vinduet vil de ændringer, du har foretaget på 

de enkelte linier, gå tabt. 

5) Bogføring. 

Herefter er ordren klar til bogføring. Bogføring foretages på vanlig vis. 

Ved bogføring af en ordre/faktura med flere ejere sker følgende 

automatisk: 

 Det kontrolleres at total ejerfordeling er 100% - hvis det ikke er 
tilfældes fejlmeldes og bogføring afbrydes.  

 Det kontrolleres at ingen bilag bliver negative – hvis der bliver 
negative bilag fejlmeldes og bogføring afbrydes. 

 Det kontrolleres at øvrige oplysninger er udfyldt korrekt, f.eks. at alle 
obligatoriske felter er udfyldt. Hvis der er fejl gennemføres 
bogføringen ikke. 
Fordelingslinier på det primære bilag samt fordelingsdokumenter til 
øvrige ejere vil nu være dannet – hver ordre skal nu bogføres 
enkeltvis. Sørg for at redigere så lidt som muligt, så der ikke opstår 
differencer. 

 Der oprettes et antal fordelingsfakturaer – en til hver ekstra ejer. 

 Der oprettes ekstra linier på den primære ejers ordre/faktura, hvorved 
de øvrige ejeres andel trækkes fra. 

 En række oplysninger overføres fra det primære dokuments 
ordrehoved til de afledte dokumenter. Det drejer sig om Eksternt 
bilagsnr., Reference, Sælgerkode, Ansvarscenter, Ordretype, 
Betalingsbetingelseskode og Betalingsformskode. Disse oplysninger 
overføres selvom oplysningerne på øvrige debitorers stamkort er 
afvigende.  

 For salgslinier sættes faktureringsdebitor ind på maskinkort i debitornr. 
og som primær ejer, øvrige debitorer indsættes som medejere. 

 For købslinier opdateres Købt hos på maskinkortet med den primære 
debitor. Dog ikke hvis der er fordelt med 100% til en af ejerne, så 
indsættes denne debitor i feltet Købt hos på maskinen, også selvom 
det ikke er den primære ejer. 
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Der kan også laves ejerskabsforhold på ressource-, finans- og 

reservedelslinjer. Der sker dog ingen overflytning af ejerskabsforhold fra 

ressource-, finans- og reservedelslinjer til maskinen ved bogføring. 

De ekstra linier, der dannes på den primære faktura, for hver linie med 

ejerskabsfordeling, er nedenstående: 

Linietype på ordre Modkontolinie 

Salg maskine Delsalg negativt 

Køb maskine Tilkøb positivt 

Delsalg maskine 

+ udlejning 

Delsalg negativt 

Tilkøb maskine 

+fremmed arbejde + købsfragt 

Tilkøb positivt 

Salg ressource Finans mellemregningskonto (modsat fortegn) 

Salg finans Finans mellemregningskonto (modsat fortegn) 

Salg vare Finans mellemregningskonto (modsat fortegn) 

 

På de afledte dokumenter dannes 2 linjer for hver linje der er med 

ejerskabsfordeling på hoveddokumentet jf. nedenfor:  

Linietype på 

ordre 

Ejerskabslinie Modkontolinie 

Salg maskine Delsalg positivt Delsalg negativt 

Køb maskine Tilkøb negativt Tilkøb positivt 

Delsalg 

maskine 

Delsalg positivt Delsalg negativt 

Tilkøb 

maskine 

Tilkøb negativt Tilkøb positivt 

Salg ressource Finans mellemregningskonto 

(samme fortegn) 

Finans mellemregningskonto 

(modsat fortegn) 

Salg finans Finans mellemregningskonto 

(samme fortegn) 

Finans mellemregningskonto 

(modsat fortegn) 

Salg vare Finans mellemregningskonto 

(samme fortegn) 

Finans mellemregningskonto 

(modsat fortegn) 
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Maskiner 

Maskinkortet vil automatisk blive opdateret med ejeroplysninger såfremt 

der på maskinsalgsordren er angivet flere ejere. 

Hvis en maskine har flere ejere, vil dette være markeret på maskinkortet 

med et gult udråbstegn efter feltet Debitornr. (fanen Debitor): 

 

Du har mulighed for at se/redigere ejeroplysningerne ved enten at klikke 

på det gule udråbstegn eller ved at vælge knappen Funktion – Opret 

ejerskabsfordeling. 

Herved vises billedet med ejeroplysninger: 

 

Bemærk at det altid er den debitor, som står i feltet debitornr. på 

maskinkortet, som er den primære. Dette vises med markering i kolonnen 

Primær ejer og kan ikke overstyres. 

Går du ind i billedet vedr. ejerskabforhold på en maskine, hvor der ikke er 

indmeldt flere ejere, vil debitor fra maskinkortet automatisk blive overført 

til vinduet med ejeroplysninger som 100% ejer: 
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Hvis du forlader billedet igen uden at indmelde flere ejere, vil linien med 

den primære ejer automatisk blive slettet igen. 

Hvis du indmelder flere ejerskabslinier, f.eks. yderligere en ejer med 50% 

ejerskab, så vil den primære ejers andel automatisk blive reduceret: 

 

Linien vedr. den primære ejer kan ikke redigeres, men beregnes altid 

automatisk ud fra øvrige ejeres andele. 

 

Bemærk at der ikke kan angives oplysninger om flere ejere på 

lagermaskiner. 

Service 

I servicemodulet kan der ligeledes oprettes serviceordrer på maskiner, 

hvor der er tilknyttet flere ejere. 

Ved oprettelse af ordren hentes eventuelle ejeroplysninger automatisk fra 

maskinkortet. Alternativt kan ejerfordelingsoplysninger indmeldes på de 

enkelte maskinlinier på serviceordren. 

 



Flere ejere                  
 

 

13.9.11 11 

Hvis du vælger at oprette en serviceordre ved hjælp af en af funktionerne 

Kopier servicedokument/Hent fakturalinjer, vil ejerforhold stadig hentes fra 

maskinkortet uanset at der er indmeldt afvigende ejerforhold på det 

dokument, der kopieres fra, fordi ejerforhold ikke gemmes på det bogførte 

bilag. 

 

I det efterfølgende beskrives oprettelse af en serviceordre med en 

maskine med flere ejere tilknyttet. Der tages udgangspunkt i Service – 

Ordrebehandling - Ordrer; flere ejere håndteres dog også i Ordrer (kvik). 

1) Serviceordrehoved og maskinlinie oprettes. 

(Service-Ordrebehandling-Ordre /Ordre (Kvik)) 

Ordrehoved og maskinlinie indmeldes på vanlig vis.  

 

 

Hvis maskinnummer ikke kendes, kan der slås op ved hjælp af F6 i 

maskinnummerfeltet. Herved vises alle maskiner, hvor debitor er primær 

ejer, samt alle maskiner, hvor debitor er partsejer. Maskiner med flere 

ejere vil i oversigten være markeret i kolonnen Flere ejere: 
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Hvis der vælges en maskine, hvor debitor er sekundær ejer, vil debitor og 

faktureringsdebitor automatisk blive ændret til den primære ejer. 

2) Ejeroplysninger indtastes/redigeres. 

Når maskinlinien er indtastet vil det fremgå, at der er flere ejere – linien er 

markeret med et gult udråbstegn.  

Ejeroplysningerne hentes automatisk fra maskinen. 

Ejeroplysningerne kan vises og/eller redigeres ved at vælge knappen 

Linje – Ejerskabsforhold. 

 

Er der mere end én maskinlinie på en serviceordre kan de enkelte 

maskinliniers ejerforhold redigeres enkeltvis, således at der er forskelle i 

fordelingsprocenterne fra linie til linie. (Der må dog ikke være forskellige 

debitornumre fra maskinlinie til maskinlinie).  

Dette kan være relevant, hvis udgifterne vedr. den ene maskinlinie skal 

afholdes af en enkelt ejer, f.eks. i forbindelse med en skade på en 

maskine.  

Den primære ejers andel reduceres automatisk efterhånden som flere 

ejerskabslinier registreres. 

Linien vedr. den primære ejer kan ikke redigeres, men beregnes altid 

automatisk ud fra øvrige ejeres andele. 
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De kundenr., som angives, skal være oprettet som debitorer i systemet. 

 

Der er også mulighed for at indmelde ejerfordeling på maskinlinier uden 

maskinnr., f.eks. hvor kun maskingruppen er påsat linien. 

 

3) Servicefakturalinier indtastes. 

Vare- ressource- og omkostningslinier indtastes i maskinkladden som 

vanligt. Der angives ikke ejeroplysninger på dette niveau, disse ’nedarves’ 

automatisk fra maskinlinien ved bogføring. 

4) Bogføring. 

Herefter er serviceordren klar til bogføring. Bogføring foretages på vanlig 

vis. 

Ved bogføring af en serviceordre med flere ejere sker følgende 

automatisk: 

 Det kontrolleres at total ejerfordeling er 100% - hvis det ikke er 
tilfældes fejlmeldes og bogføring afbrydes.  

 Der oprettes et antal fordelingsfakturaer – en til hver ekstra ejer. 

 Der oprettes ekstra linier på den primære ejers serviceordre, hvorved 
de øvrige ejeres andel trækkes fra. 

 En række oplysninger overføres fra det primære dokuments 
ordrehoved til de afledte dokumenter. Det drejer sig om Eksternt 
bilagsnr., Reference, Sælgerkode, Ansvarscenter, Serviceordretype, 
Betalingsbetingelseskode og Betalingsformskode. Disse oplysninger 
overføres selvom oplysningerne på øvrige debitorers stamkort er 
afvigende.  

 Serviceomkostninger beregnes på de afledte dokumenter – dette 
styres altid via opsætningen på den primære kunde selv om denne 
afviger fra opsætningen på øvrige ejere.  
Er det f.eks. defineret at den primære ejer skal faktureres for 
serviceomkostninger, mens de sekundære er opsat til at der ikke 
tillægges serviceomkostninger, så vil samtlige kunders faktura blive 
pålagt serviceomkostninger. 

 

Bemærk at ved udskrift af service fordelingsfakturaer fremgår varenumre, 

ressourcer og omkostninger ikke. Eventuelle linierabatprocenter fremgår 

heller ikke. 

Derfor bør hoveddokumentet også udskrives og vedlægges fordelings-

fakturaen når denne udsendes til kunden. 
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Kreditnota maskinhandel 

 

Flere ejere kan også anvendes på kreditnotaer i maskinhandelsmodulet. 

JMA anbefaler at - såfremt en maskinhandel, hvor der indgår bilag til flere 

ejere, skal krediteres – samtlige bilag føres tilbage og bogføres, 

hvorefter ny ordre oprettes.  

Vi anbefaler ligeledes, at der kontrolleres mod 

mellemregningskontoen for at sikre, at der ikke er opstået differencer. 

Kun i tilfælde hvor f.eks. en tekstlinie el. lign skal rettes til, men alle beløb 

skal være identiske på den ny faktura, kan det tilrådes at nøjes med at 

kreditere et enkelt bilag og bogføre en ny faktura vedr. dette ene bilag.  

Bogførte bilag 

På de bogførte bilag vil ejerforhold også fremgå, både under Service- og 

Maskinhandelsmodulet. 

Som på ordrer vil bilag med flere ejere være markeret med gult 

udråbstegn, og detaljer vedr. ejerfordelingen kan vises via knapperne 

Funktion eller Linje – Ejerskabsforhold: 

 

Knappen Funktion – Ejerskabsforhold: 
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Nummeret på det primære bilag vil altid fremgå af ejerskabslinierne på det 

bogførte bilag. 


