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Igangværende Maskinhandel 

 

Rapporten ”Igangværende Maskinhandel” anvendes til at skabe overblik 

over igangværende maskintilbud og åbne maskinsalgsordrer. 

Rapporten indeholder linjer fra enten Maskintilbud og/eller Maskinordrer. 

OBS: Linjer på salgsfakturaer og salgskreditnotaer medtages ikke i 

rapporten. 

Rapporten har nr. 6052274 og kan anvendes både som udskrift og til 

overførsel til Excel via textfil. 

Opsætning 

Rapporten tilføjes menuen: Maskinhandel – Udskrifter – Rapporter. 

 

 

 

 

Klik på knappen Ret, herved fremkommer næste billede  
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På en tom linie indtastes rapportens nr.(6052274) i feltet Rapport-Id – tryk 

Enter. 

Anvendelse 

Rapporten åbnes 

 

På fanerne Maskine, Salgshoved, Salgslinje og Sælger/indkøber er der 

mulighed for at sætte filtre, f.eks. på sælgerkode. 
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På fanen Indstillinger er der mulighed for at vælge udeladelse af tilbud 

eller ordrer. 

 

Ønskes data anvendt i Excel skal der markeres i ”Dan tekstfil” – tekstfilen 

kan så efterfølgende åbnes i Excel. 

Rapporten 

Rapporten indeholder linjer fra maskinordrer og maskintilbud, hvor 

beløbet er forskelligt fra nul. 

I rapporthovedet vises de filtre, der er sat. 

Rapporten indeholder følgende kolonner: 

Bilagstype 

Her vises om der er tale om en ordre eller et tilbud 

Dato 

Her vises dato fra feltet Ordredato på tilbud/ordre 

Nr. 

Angiver tilbuds- eller ordrenummer 

Sælger 

Her vises sælgerkode fra tilbud/ordre hoved 
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Kundenr. og kundenavn 

Her vises kundenr. og navn fra tilbud/ordre hoved 

Linjetype 

Her vises først type: 

V = Varelinje 

F = Finanslinje 

Dernæst vises transaktionstypen: 

Salg, delsalg, køb, tilkøb og blank hvis der ikke er tale om en linje med 

maskine på 

Antal 

Her vises antal fra tilsvarende felt på linjen 

Nummer 

Her vises nummer fra tilsvarende felt på linjen 

Beskrivelse 

Her vises beskrivelse fra tilsvarende felt på linjen 

Brugt 

Her vises oplysning om maskinen er brugt ja/nej. Oplysningen tages fra 

maskinkortet og vises som ”N” eller ”J”. 

Maskingrp. 

Her vises maskingruppe fra maskinkortet 

Linjebeløb ekskl. moms 

Her vises linjens nettobeløb 

Alle beløb vises som på linjen – og kan altså være i fremmed valuta!! 

 

 

 


