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Flytning af en maskine til en anden maskine 

Funktionen flytning af en maskine til en anden maskine gør det muligt at 

overføre en hel maskine (eller en del af en maskine) til en anden i én 

proces, f.eks. at overføre en plov til en traktor. 

Opsætning 

Under Maskinhandel – Opsætning – DSM opsætning skal der på fanen 
Nummerering indsættes en nummerserie med bilagsnumre til brug ved 
flytning fra en maskine til en anden: 
 

 

På fanen Værdiregulering skal angives en virksomhedsbogføringsgruppe i 

feltet ’Overfør maskine virksomhedsbogføringsgruppe’.  

Her angives den virksomhedsbogføringsgruppe, som ønskes anvendt ved 

overførsel af (en del af) en maskine til en anden maskine. 
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Den virksomhedsbogføringsgruppe, der indtastes, skal være oprettet 

under Økonomistyring – Opsætning – Bogføringsgrupper – Generelt – 

Virksomhed. 

I eksemplet ovenfor er der oprettet en virksomhedsbogføringsgruppe der 

hedder FLYTMASK – til denne skal der desuden laves 

bogføringsopsætning under Økonomistyring – Opsætning – 

Bogføringsgrupper – Generelt – Bogføringsopsætning. 

I bogføringsopsætningen skal der indtastes en lagerreguleringskonto 

vedr. flyt til anden maskine: 

 

 

Samt en lagerreguleringskonto til flytning fra maskine – kontoen skal være 

den samme(mellemregningskonto): 
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Bogføringsopsætning skal oprettes for alle kombinationer af 

virksomhedsbogføringsgruppe og produktbogføringsgruppe: 

FLYTMASK / NYETRAKTOR 

FLYTMAKS / BRTRAKTOR 

FLYTMASK / NYEØVRIGE 

osv. 

Opsætning økonomioversigt 

 
Lagerreguleringskonto vedr. flytning til anden maskine (fra 
bogføringsopsætningen) skal indsættes i kontoskema for maskiner, da 
disse beløb ellers ikke kommer med. Enten skal der oprettes en særskilt 
rubrik i kontoskemaet, eller kontonummeret skal indgå i en eksisterende 
rubrik 

 

Flyt en maskine til anden maskine 

 

Når en maskine – eller en del af en maskine – skal overføres til en anden 

maskine gøres følgende: 

Gå ind på den maskine, der skal overføres (Under Maskinhandel – 

Maskiner- Maskiner). 

Klik på knappen Funktion og vælg punktet Flyt til anden maskine. 

Herved fremkommer følgende skærmbillede: 
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I billedet skal du indtaste nummeret på den maskine, der skal overføres til 

(feltet Overfør til maskine). 

I feltet Overførselstype kan du vælge, om hele Maskinen skal overføres 

(Hel overførsel), eller det kun er en del, der skal flyttes (Deloverførsel). 

Er der tale om en hel overførsel vil feltet Ny lagerværdi vise 0,00 og 

Lagerværdinedskrivningen er lig med maskinens lagerværdi. Bemærk her, 

at den lagerværdi, der vises og overføres er pr. arbejdsdatoen. Er der 

foretaget bogføringer frem i tiden, vil disse ikke fremgå / blive overført. 

Er der tale om en deloverførsel, åbnes felterne Ny lagerværdi og 

Lagerværdinedskrivning for indtastning. Angiv enten den nye lagerværdi 

på den maskine, der overføres fra i feltet Ny lagerværdi, eller angiv det 

beløb, der skal nedskrives med i feltet Lagerværdinedskrivning. 

Indtast til sidst ønsket bogføringsdato og beskrivelse og tryk Enter, herved 

vises den tekst, der vil blive anvendt ved bogføring, nederst i billedet: 

Ved klik på OK vil overførsel blive foretaget, og der fremkommer en 

kvittering. 

Herefter returneres til maskinkortet. 

 

I eksemplet er der valgt hel overførsel. Her overføres en traktor til en plov, 

men man kunne lige så godt overføre ploven til traktoren. 

På den maskine, der overføres fra, vil antal på lager nu være 0, da det er 

en hel overførsel. Ved deloverførsel ændres lagerantal ikke. 
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På den maskine, der overføres fra, er der nu bogført følgende (de to 

nederste poster): 

 

Maskinens værdi er trukket ud fra lageret (kontonummer fundet via 

Økonomistyring – Opsætning – Bogføringsgrupper – Lageropsætning) og 

er modposteret på lagerreguleringskontoen (kontonummer fundet via 

bogføringsopsætningen i Økonomistyring - Opsætning – 

Bogføringsgrupper – Generelt - Bogføringsopsætning). 

På den maskine, der overføres til, er der bogført følgende (de to nederste 

poster): 

 

Maskinens værdi er forøget med beløb fra den overførte maskine 

(kontonummer fundet via Økonomistyring – Opsætning – 

Bogføringsgrupper – Lageropsætning) og er modposteret på 

lagerreguleringskonto vedr. flytning af maskiner (det nye kontonummer, 

der er indmeldt i bogføringsopsætningen, jf. afsnittet ovenfor vedr. 

opsætning). 

Maskinlog 

På begge maskiner vil der automatisk blive indsat en linie vedr. 

overflytningen i maskinloggen. 

Maskinloggen finder du ved at gå ind på maskinen og klikke på knappen 

Maskine – vælg punktet maskinlog. 

Nedenfor vises maskinlog for den maskine, der er overført til: 
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Komponentoversigt 

På den maskine, der overføres til, vil der på komponentoversigten 

automatisk blive indsat en linje med den maskine der overføres fra. 

Komponentlinien er ikke aktiv og kan derfor ikke umiddelbart ses i vinduet 

(Service – Ordrebehandling – Maskiner – knappen Maskine – 

Komponentoversigt). Hvis det filter, der automatisk er sat, ændres til at 

inkludere ikke-aktive linier, kan den indsatte komponentlinie ses: 

 

Regelsæt for overførsel 

Den maskine, der overføres fra, skal være på lager. Den maskine, der 

overføres til, behøver ikke være på lager, men kan f.eks. være solgt til en 

kunde (gælder dog ikke konverterede maskiner og maskiner uden 

tilknyttet maskinvare). 

Hvis maskinen, der overføres til, er på lager, vil værdien blive reguleret, 

antal ændres ikke. 

Hvis maskinen, der overføres til, ikke er på lager og tilhører en kunde, 

reguleres værdien. 

Hvis maskinen, der overføres til, ikke er på lager og ikke tilhører en 

kunde, kan der vælges mellem at opskrive antal eller at regulere værdien. 

Skematisk kan ovenstående fremstilles således: 
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’Til maskine” Udføres 

På lager Værdien reguleres 

Ej på lager / 
kundemaskine 

Værdien reguleres 

Ej på lager / egen 
maskine 

Værdi eller antal 
reguleres (vælges) 

 

Opfølgning mellemregningskonto 

Mellemregningskonto for flytninger SKAL altid have saldo på kr. 0,00. 

Mellemregningskontoen er konto valgt som Lagerreguleringskonto og 

Lagrereg. Flyt til maskine i bogføringsopsætningen ved 

Virksomhedsbogføringsgruppe Flytmask. 

 

 


