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Køb af maskine 

Oprettelse af købsordre 

Først oprettes købsordrehovedet.  

Gå ind i menupunktet Maskinhandel – Køb – Købsordrer og placer 

markøren på ordrehovedet. Tryk F3 og tast Enter, så der udtages 

et nyt ordrenummer. I eksemplet tildeles ordrenummer 14. 

Skærmbilledet ser nu således ud: 

 

Leverandørnummer: 

Hvis du kender leverandørnummeret, kan du indtaste nummeret 

direkte i feltet og trykke Enter. 

Hvis leverandørnummeret ikke kendes, kan du gøre som følger: 

Tryk F6 i feltet Leverandørnummer. (eller klik på AssistButton i 

feltet) for at få vist en oversigt over leverandører i systemet. Klik 

på den ønskede leverandør og tryk Enter for at kopiere 

leverandøren over på købsordren.  

Alle relevante oplysninger om leverandøren hentes nu automatisk 

til ordrehovedet, hvor de evt. kan ændres, hvis der er behov 

herfor. 
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Skærmbilledet ser nu således ud: 

 

Der tabuleres gennem følgende felter på ordrehovedet: 

Nummer, Leverandørnummer, Indkøberkode, Ansvarscenter, 

Bogføringsdato, Kreditors fakturanr., Betalingsbetingelseskode og 

herefter hoppes der til linjerne. 

Kontroller, at bogføringsdato og bilagsdato i billedets øverste højre 

hjørne er korrekte. Hvis ikke, placeres markøren i feltet dato og 

datoen ændres. 

Placer markøren i feltet Transaktionstype og vælg køb (Type 

udfyldes automatisk med Vare). 

Herefter trykkes på knappen Linje – og vælg undermenu ”Opret 
maskine” for at oprette den maskine, som skal købes hjem, hvis 
den ikke er oprettet (se beskrivelse ”Maskinoprettelsesguide” for 
yderligere beskrivelse).  
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Første billede i guiden er udfyldt på forhånd med oplysninger om 

datakilde, og der er markeret for, at både varer og Maskine ønskes 

oprettet: 

 

Hvis der sættes hak i feltet Opret maskinbudget vises 

nedenstående billede automatisk (efter oprettelse af maskinen) 

hvor budget kan indtastes. Efter indtastning af budget trykkes på 

Esc. 
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Klik på knappen Næste i maskinoprettelses-wizarden for at gå 
videre i oprettelsen. Næste skærmbillede ser således ud: 

 

Når billedet er udfyldt med oplysninger vedr. Gruppe og evt. 

Undergruppe, Fabrikat og Model klikkes på knappen Næste.  

Feltet Brugt er ikke markeret, da det er en ny maskine, vi køber 

hjem. 

Feltet udlejningsmaskine er ikke markeret, da maskinen ikke 

ønskes oprettet til udlejning. 

I eksemplet oprettes en traktor af mærket John Deere: 
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Sidste billede i oprettelsen giver mulighed for at indmelde 

oplysninger om Stand, Modelår, Serienummer m.v.: 

 

 

Klik på knappen Udfør for at afslutte oprettelsen. 

Herved vises billede vedr. specifikationer samt evt. 

maskinbudgetoprettelsesbillede: 
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Efter endt indtastning og tryk på Esc-tasten returneres til 

købsordrebilledet, hvor den oprettede maskine nu fremgår 



Køb af maskine                  
 

 

13.9.11 7 

 

Der foreslås automatisk 1 i feltet antal; købspris skal nu indtastes 

på linien. 

Feltet ¶ (Linieskift) 

Dette felt har den funktion at det skifter til næste linje og placerer 

sig på feltet Nummer. Der kan ikke indtastes værdi i feltet. 

 

Rettes der i beskrivelsen på maskinen rettes der kun på 

købsordren, og det skal overvejes om der også skal rettes på 

beskrivelsen på selve maskinen under menupunktet Maskinhandel 

– Maskiner – Maskiner. 

Varesporing: 

Varesporing (anvendt serienummer) sættes automatisk på 

ordrelinjen: Skal linjen slettes, skal varesporing slettes først  

Mens ordrelinien er markeret klikkes på knappen Linie – Vælg 

punktet Varesporingslinier. Her kan du se de oplysninger, som 

automatisk er dannet vedr. varesporing. 

Maskinnummeret er automatisk indsat som internt serienummer: 
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Det pågældende serienummer vil blive overført til maskinkortet i 

feltet Serienummer.  

Dette felt anvendes til sammenkædning mellem maskinen og de 

tilhørende vareposter. 

Maskinens rigtige serienummer (hvis indmeldt i maskinoprettelses-

guiden) overføres til feltet Eksternt serienummer på maskinen. 

Skal varesporing slettes, så stå på linjen og tryk på F4 (eller 

Delete)  

 

Bogføring/kontering: 

For at bogføre købet vælges knappen Bogfør. 

 

Hvis maskinen både skal modtages og faktureres markeres dette 

felt (bemærk at feltet Kreditors fakturanr. på købsordrehovedet 

skal være udfyldt for at bogføre). 
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Når købsordren er bogført, kan oplysninger vedr. kontering 

fremfindes ved at gå ind på maskinøkonomien, vælge linjen med 

købsordre og klikke på knappen Naviger.  

 

Ved klik på Naviger fremkommer følgende skærmbillede: 

 

Marker linien med Finansposter og klik på knappen Vis: Herved 

vises, hvorledes købet af maskinen er bogført: 
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I eksemplet er der bogført både lagerreguleringsposter og alm. 

købsbogføringsposter. 

De to første bogføringslinier i skærmbilledet er 

lagerreguleringsposter.  

Lagerreguleringsposterne dannes automatisk, fordi det under 

Lagersted – Opsætning – Lageropsætning er markeret, at 

automatisk lagerværdibogføring anvendes: 

  

De to sidste posteringer er købsposteringerne. 

Købsbogføring 

Ved købsbogføringen anvendes de kontonumre, der er angivet 

under bogføringsopsætning i Økonomistyring – Opsætning – 

Bogføringsgrupper – Generelt – Bogføringsopsætning: 
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Konteringen er en kombination af Virksomhedsbogføringsgruppen 

fra leverandøren og Produktbogføringsgruppen fra maskinens 

varenummer. 

I eksemplet er det kombinationen INDLAND/MN-TRAK, dvs. at 

købet konteres på konto 12120. 

Ved bogføringen af momsposter anvendes de kontonumre, der er 

angivet under momsbogføringsopsæt i Økonomistyring – 

Opsætning – Momsbogføringsgruppe - 

Momsbogføringsopsætning: 

 

Konteringen er en kombination af 

Momsvirksomhedsbogføringsgruppen fra leverandøren og 

Momsproduktbogføringsgruppen fra maskinens varenummer. 

I eksemplet er det kombinationen af INDLAND/MOM25, dvs. 

momsen konteres på konto 76330. 
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Bogføring af lagerregulering 

Lagerværdien ved køb anvender købs-udligningskontoen til at 

udligne købsposten. 

 

Købsudligningskontoen er angivet under bogføringsopsætning i 

Økonomistyring – Opsætning –Bogføringsgrupper – Generelt -  

Bogføringsopsætning. 

Lagerkontoen hentes fra Varebogføringsopsætning i 

Økonomistyring – Opsætning – Bogføringsgrupper – 

Lageropsætning. 

 

 

Opsætning 

Der er mulighed for at vælge om det skal være muligt at kunne 

modtage/købe en Maskine med købspris kr. 0,00. 

Dette sættes op under Maskinhandel – Opsætning - DSM 

opsætning. 
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Er punktet ikke markeret er det ikke muligt at modtage eller købe 

en maskine medmindre kostprisen er større end kr. 0,00. 

 


