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Garanti og garantiopfølgning 

Ved at anvende DSM’s garantifunktion er det muligt at lave et bilag til 

kunden, der viser hvad reparationen har kostet og hvor stor en andel af 

reparationen kunden evt. skal betale. 

Den interne andel af garantibeløbet kan bogføres enten til kost- eller 

salgspris, og det er muligt at bogføre den interne omsætning på 

selvstændige omsætningskonti – bemærk ved indirekte bogføring på 

finanskonti (det sker ved omkostning og afgifter) skal der laves 

produktbogføringsgrupper (for omkostninger kun hvis der er angivet et 

kontonr.) som påsættes finanskontiene, til at håndtere den interne del af 

omsætningen Forbrug ved garanti omkonteres ikke.  

Ved kostpris er det muligt at tillægge en fast avanceprocent til kostprisen.  

På hver garantitype skal det angives, hvor stor en andel af reservedele og 

ressourcer (der kan differentieres på varer og ressourcer), der skal 

fratrækkes ordren som garanti.  

På ordren kan der ligeledes differentieres på om den enkelte linje skal 

medtages i garantidelingen. 

Garantiopfølgning er et værktøj til at styre reklamationer. På hver enkelt 

garantitype angives det, om typen skal vises i garantiopfølgningen. 

Garantiopfølgning kan bruges til at angive om reklamationen er sendt til 

leverandøren og hvornår der forventes svar fra leverandøren.  

Anvendes garantiopfølgning kan der udskrives lister til opfølgning. Ved 

garantiopfølgning er det muligt at knytte den enkelte reklamation og 

efterfølgende reklamationsgodtgørelse sammen. Hertil er det muligt at 

udskrive en rapport, der viser hvor stor en andel der refunderes fra 

leverandøren.  

Inden anvendelse af garanti skal der oprettes garantityper, og der skal 

laves bogføringsopsætning til kontering af den andel af omsætningen, der 

udgør garantien.  

Bemærk: Det er ikke muligt at anvende garanti-funktionen på 

finanslinjer, disse vil altid være udenfor garanti.   

Anvendes garanti er det ikke muligt også at anvende en intern 

debitor på serviceordren – der kan anvendes en anden 

faktureringskunde. 

Der laves ikke garantideling på Fakturagebyr. 

Ved intern omsætning til kostpris anvendes salgspris, hvis kostpris 

på en linje er 0 på indtastningstidspunktet. 
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Opsætning 

Service – opsætning – DSM opsætning (fanebladet Service) 

 

I DSM opsætning under fanebladet Service skal der angives om den 

interne del af omsætningen kører til kost- eller salgspris. 

Angives der et flueben i feltet Anvend Intern Kostberegning, bogføres den 

interne andel af garantidelingen til kostpris. 

Angives der et beløb i feltet Intern Avance % tillægges avancen til den 

interne omsætning – dog skal det også sættes op på garantitypen. 

Hvis kostpris på en linje er 0 på indtastningstidspunktet så anvendes 

salgspris og der tillæggen ingen avance. Omkostninger og afgifter 

har ingen kostpris og omsætning bogføres altid til salgspris 
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Garantityper 

Service – Opsætning – Generelt – Garantityper: 

 

 

Felterne Kode og Beskrivelse  
I billedet indtastes en kode, der identificerer garantitypen, samt en 
beskrivende tekst.  

Feltet Garantikonto 

Her angives den finanskonto, som skal anvendes til bogføring af 

garantibeløbet – omkostningskontoen. Direkte bogføring skal være tilladt 

på den finanskonto, der anvendes. 

Feltet Dan Intern Avance  

Her angives om der skal dannes avance til garantitypen. 

Garantirabat konto 

Her angives den finanskonto, som skal anvendes til bogføring af 

avancebeløbet – omkostningskontoen. Direkte bogføring skal være tilladt 

på den finanskonto, der anvendes. 

Feltet Vis i garantiopfølgning 

Hvis du ønsker den pågældende garantitype vist i garantiopfølgningen 

(Service – Ordrebehandling – Garantiopfølgning) skal du markere feltet. 

Hvis feltet ikke er markeret, vil den pågældende garantitype ikke blive vist. 

Felterne Garantiudløbsformel (arbejde/dele) 

Her kan du indtaste formler til beregning af garantiudløb på 

arbejde/reservedele. 

Formlen skal indeholde en tidsenhed. (Tidsenheder kan være D, UD, U, 

M, K, Å. Foran tidsenheden kan der indsættes et L for ”Løbende 

tidsenhed baseret på dato”). 
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Formlerne anvendes til automatisk beregning af garantiudløbsdato ved 

salg af maskinen. 

Felterne Garantiprocent (arbejde/dele) 

Her indtastes garantiprocent vedr. arbejde/reservedele. 

Felterne Handlingsdatoformel (afventer/sendt/i gang) 

Her kan du angive formler for beregning af handlingsdatoer vedr. 

forskellige stadier i reklamationssagen. 

Formlerne skal indeholde en tidsenhed (se ovenstående om tidsenheder). 

Datoformlen anvendes i forbindelse med reklamationsopfølgning og 

angiver det tidsrum, der må forløbe mellem de enkelte handlinger i 

reklamationssagen. 

Reklamationssagens første status er Afventer. I første formelfelt 

defineres, hvor lang tid der må forløbe, før afsendelse af 

reklamationssagen til leverandøren. 

Næste status er Sendt. I næste formelfelt defineres, hvor lang tid der må 

forløbe, før der foretages kontrol af, at leverandøren har modtaget sagen. 

Næste status I gang. I formelfeltet defineres, hvor lang tid der må forløbe 

indtil reklamationssagen kan afsluttes. 

Handlingsdatoerne fremgår i menupunktet Service – Ordrebehandling – 

Garantiopfølgning. 

Som nævnt ovenfor opdateres felterne vedr. garantiudløb på maskinen 

kun automatisk ved salg, hvis der er angivet en garantitype på maskinen, 

og hvis den maskingruppe, som maskinen tilhører, har markering i feltet 

”Opret maskine”.  

Når du opretter en maskine, kan du indtaste garantitypen manuelt. Hvis 

der er indmeldt en garantitype på maskingruppen vil denne garantitype 

automatisk blive påsat maskiner der tilhører maskingruppen ved 

oprettelsen. Garantitypen hentes automatisk, både ved manuel oprettelse 

af maskiner og ved oprettelse ved hjælp af modelbase. 
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Bogføringsopsæt 

Den andel af omsætningen, der udgør garantiandelen, bogføres på 

omsætningskonti til garanti. Forbruget omkonteres ikke. 

 

På Garanti Linjeavancekonto kan avancen bogføres på en selvstændig 

konto. Der skal angives et kontonummer. 

Der skal foretages opsætning for alle kombinationer af 

bogføringsopsætning, der anvendes ved bogføring i service (reservedele, 

ressourcer m.m.). 

For omkostninger hentes garantikontiene fra produktbogførings-

gruppen på den finanskonto, der er angivet på omkostningen (det er 

således vigtigt at der angives den rigtige produktbogføringsgruppe i 

kontoplanen). 
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Serviceordre med garanti 

Når der oprettes en serviceordre aktiveres garantien ved at udfylde feltet 

Garantitypekode og markere feltet Garanti. 

Linjer med reservedele, ressourcer og omkostninger indmeldes. De 

oprettede linjer markeres automatisk som garanti.  

Det er muligt at udvælge linjer, som ikke er omfattet af garantien, og som 

skal betales af kunden, ved at markere feltet ’Udeluk garanti’ på linjen. 

 

 

 

I dette eksempel er der 100 % garanti på timerne, men kunden skal selv 

betale for reservedelene. 

Der klikkes nu på feltet Udeluk garanti, og denne meddelelse 

fremkommer: 
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Hertil svares Ja, og man kan nu se, at hakket er flyttet fra feltet Garanti til 

feltet Udeluk garanti. 

 

På den færdige faktura er beløbet for reservedele faktureret til kunden og 
resten bogføres som garanti. 
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Omsætning af ressourcer og varer bliver bogført ud fra fakt. debitors 

virksomhedsgruppe, og garantiandelen bogføres på garanti -

omsætningskontoen fra bogføringsopsætningen (den andel af 

omsætningen, der udgør garantien). 

Garantiopfølgning 

Service – Ordrebehandling – Garantiopfølgning  

Formålet med Garantiopfølgning er at få et overblik over garantisager og 

status på disse. Således kan man følge hver sag og sikre sig, at sagen 

sendes til leverandøren, og at der følges op på den.  

Det er vigtig at angive eksternt reklamationsnr. for at kunne bogføre 

refusionen. 

 

Skærmbilledet er opbygget således, at man sætter sine filtre/kriterier efter 

hvad man vil se.  

Bemærk at kun serviceordrer, hvor serviceordrens garantitype har 

markering i feltet ”Vis i garantiopfølgning”, medtages i visningen. 

Status på garantisager 

 Afventer: Sagen er endnu ikke behandlet eller indsendt til 
leverandøren. 

 Sendt: Sagen er afsendt til leverandøren. 

 I gang: Sagen er igangværende, dvs. leverandøren har givet 
tilbagemelding f.eks. om modtagelse af sagen, men sagen kan endnu 
ikke afsluttes. 

 Afsluttet: Sagen er afsluttet. 
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 Alle: Vælger man dette filter vises alle sager (der opfylder de øvrige 
kriterier) uanset status. 

 Alle åbne: Vælger man dette filter vises alle åbne sager, dvs. alle 
sager bortset fra sager med status Afsluttet. 

 

Anvendelse af skærmbilledet 

Ved at ændre på filtrene på skærmbilledet kan man danne sig overblik 

over sagerne. Det er muligt at filtrere på bestemte maskiner eller udvalgte 

maskingrupper. Man kan også vælge at kigge på de ordrer, som endnu 

ikke er faktureret, eller man kan vælge at se al reklamation på udvalgte 

leverandører. 

Vælger man f.eks. at se alle fakturerede ordrer med status Afventer, får 

man en oversigt over de sager, man enten bør sende til leverandøren 

eller afvise. 

 

Vælger man at se de sager, som er sendt til leverandøren, kan man ved 

at kigge på handlingsdatoen se om der er noget, man bør følge op på og 

evt. rykke leverandøren for. 
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I billedet er det muligt at indtaste en svardato, dvs. den dato man 

forventer at få tilbagemelding fra leverandøren.  

Det er også muligt at angive om reklamationen er Afvist, Godkendt eller 

Delvist godkendt. Godkendes en sag, kan man i feltet Sidste 

købskreditnota angive, hvilken købskreditnota fra leverandøren, der 

knytter sig til den pågældende reklamationssag. Bemærk at der ikke sker 

nogen udligning af finansposterne på kreditorens konto ved at påsætte 

købskreditnotanr. i billedet. 

Feltet: Sidste købskreditnota bliver automatisk opdateret med det sidste 

købskreditnotanummer, når der bogføres refusion (se beskrivelse heraf 

nedenfor). 

Bemærk: for at kunne følge op på refusionsbeløb skal man benytte 

bogføring af refusion via købskreditnota. 

Det er muligt at angive leverandørens reklamationsnummer i feltet: 

”Eksternt reklamationsnr.” (leverandørnr. og eksternt reklamationsnr. skal 

være påført, hvis man ønsker at udpege reklamationssagen via 

købskreditnota og dermed få registreret et bogført refusionsbeløb ind på 

sagen). 

Vær opmærksom på at sletning af en serviceordre eller en bogført 

serviceordre vil bevirke, at den pågældende reklamationssag ikke 

længere kan vises i garantiopfølgningsbilledet, da nogle af de oplysninger, 

som vises i dette billede, hentes fra serviceordren. 
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Opdeling af reklamationssag 

Såfremt en reklamationssag ønskes opdelt i flere sager, med hver sit 

eksterne reklamationsnr., anvendes knappen Linje – Ny garantiopf.linje. 

Herved oprettes en ny linje i garantiopfølgningsbilledet – oplysninger fra 

den linje, man kopierer fra, indsættes automatisk på den nye linje, som så 

efterfølgende kan ændres efter behov. 

Denne funktion anvendes hvis f.eks. en reklamationssag, som hos os er 

oprettet som én serviceordre, skal indsendes som flere 

reklamationsrapporter. 

Bemærk dog, at al efterfølgende økonomiopfølgning fortsat er knyttet til 

den oprindelige reklamationslinje/serviceordre. 

Eksempel: 

Der oprettes en serviceordre med garanti: 

Da garantitypen er markeret for, at denne skal vises i garantiopfølgning 

kan man nu se ordren under garantiopfølgning: 

 

 

 

Imidlertid ønskes sagen indsendt til leverandøren som to enkelte 

rapporter – derfor markeres linjen og knappen Linje – Ny garantiopf.linje 

anvendes. 
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Herved oprettes en ny linje: 

 

Bemærk at alle beløb stadig er knyttet til den oprindelige linje. 

 

Rapporter 

Der kan udskrives en rapport over åbne reklamationssager (rapport 

6052632) samt en rapport over lukkede sager (rapport 5062633). 

Rapporterne skal oprettes under Service – Udskrifter – Rapporter. 

Fra begge rapporter er der mulighed for at danne en fil, som kan 

viderebehandles i f.eks. Excel-regneark. 

Bogføring af refusion 

Køb – ordrebehandling - kreditnotaer 

Hvis du ønsker at opdatere garantisagerne med de beløb, der refunderes 

fra leverandøren, skal du bogføre refusionsbeløbene via en 

købskreditnota, idet der her er mulighed for at sammenkæde en 

finanslinje med en garantisag.  

I købskreditnotaen oprettes en finanslinje med refusionsbeløbet – i 

eksemplet nedenfor udgør refusionen 800,00 kr.: 
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Marker linjen og vælg knappen Linje – Reklamationsgodtgørelse. Herved 

vises følgende billede: 

 

Du kan enten indtaste det eksterne reklamationsnr. eller du kan lave 

opslag i feltet og få vist alle åbne sager til leverandøren, hvor der er påsat 

eksternt reklamationsnr. (Bemærk: ved opslag vises kun de ordrer, der er 

påført eksternt reklamationsnr.). 

 

Marker ønsket linje og klik OK. 
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Herved overføres det eksterne reklamationsnr. til billedet. 

Udfyld øvrige oplysninger i billedet (Svardato, Svar, Status) og klik OK. 

 

Herved gemmes de indtastede oplysninger på købslinjen og vil blive 

anvendt til ajourføring af reklamationssagen ved bogføring. 

Efter bogføring ser garantisagen således ud: 

 

Refusionsbeløbet fremgår nu på linjen, og status m.v. er udfyldt i.h.t. de 

oplysninger, der blev angivet på købskreditnotalinjen. 

 


