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Maskiner på Maskinbladet online 

Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på Maskinbladet 

online. Der dannes en xml fil der overføres til Maskinbladet, som så 

opdaterer deres internet side over maskiner til salg. 

 

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. 

 Egne maskiner der er på lager, eller maskiner ”på vej ind”, dvs. 
maskiner på købsordre eller maskiner der købes via en salgsordre) 

 Kundemaskiner man har i kommission. (Maskine – Detaljer 
Handelstype = Kommission). Her skal feltet ”std. Afdeling” i 
salgskanalen være udfyldt med telefonnummer. 

 Maskiner man har i konsignation (Maskine – Detaljer Handelstype = 
Konsignation) – disse håndteres på samme måde som Egne 
maskiner. 

Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger 

være udfyldt. 

Når man kører eksporten vil salgskanaloplysninger blive oprettet 

automatisk, så hvis en maskine ikke ønskes med i udtrækket, skal der 

sættes hak i feltet udelad fra salgskanaler på Maskinkortet. 

Hvis ikke modeloplysninger er udfyldt på maskinen kommer den med i 

udtrækket, men der vil så komme en fejlmail fra maskinbladet på at 

gruppe, fabrikat og model mangler. 

Maskinbladet har leveret data samt et regelsæt for udtræk af maskiner til 

Maskinbladet til JMA A/S.  Så savnes der fabrikater, modeller eller 

specifikationer/egenskaber til modellerne skal henvendelse rettes direkte 

til Maskinbladet. 

Løbende opdateringer 

Der vil ske løbende opdateringer af data fra Maskinbladet, derfor kan der 

være ændringer til fabrikater, modeller og egenskaber fra dag til dag.  

Disse indlæses under Maskinhandel – Periodiske aktiviteter – Modelbase 

– Model Import: 

Maskinbladets data skal indlæses i Modelbasen, hvorfra man så henter 

de specifikationer/egenskaber man kan oplyse om den enkelte maskine.  
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(Se evt. brugervejledning til Modelbasen) 

Modelbase findes under Maskinhandel – Opsætning – Modelbase  

Hosting-kunder vil få opdateret modelbasen automatisk. Har I egen server 

kan opdateringen ske via opgaveplanlæggeren.  

 

Opsætning 

Under Maskinhandel – Opsætning – Modelbase – Modeldatakilde  

 

Oprettes maskinbladet på ovenstående måde (dog er Kode og 

Beskrivelse valgfrit). 

 



Maskiner på Maskinbladet online                  
 

2.5.12 3 

 

Nedenfor, se tabel med de nødvendige oplysninger for oprettelse af 

Maskinbladet Modelkilde (Fed er de obligatoriske værdier, øvrige er 

valgfrie). 

Felt Værdi 

Kode MB 

Beskrivelse Maskinbladet 

Enhed STK 

Menuniveauer 3 

Tillad gruppeoprettelse Nej 

Tillad Fabrikatoprettelse Nej 

Tillad Spec. oprettelse  Nej 

Tillad altid modeloprettelse Ja 

Objekttype Kodeenhed 

Objektnummer 6039023 

Inkludere modelspecifikationer Nej 

Skabelon Ingen/pr. 
undergruppe 

 

Bemærk at det ikke er tilladt manuelt at oprette Fabrikater (JF, Case IH) 

eller Grupper (landbrugsmaskiner, Have/park), da disse skal kendes af 

Maskinbladet. 

Bemærk når man benytter Maskinbladet modelbase skal skabelon være 

pr. undergruppe eller ingen. 

Under Maskinhandel – Opsætning – Salgskanal – Salgskanal, fanen 

Generelt. 
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Her oprettes der en salgskanal til Maskinbladet. 

Hjemmeside: Link til Maskinbladets hjemmeside (www.Maskinbladet.dk) 

Egne maskiner: Her kan der indtastes et link til egne maskiner på 

Maskinbladet. 

Modeldatakildekode: Her indtastes den kode som Maskinbladet er 

oprettet med under modeldatakilder. 

Kun Brugt: Her angives om der kun tillades brugte maskiner på 

Salgskanal. 

Vort Kundenr.: Her angives det telefonnummer som MBO kender som 

jeres kundenummer hos dem.  

Std. Maskinlokation: Her vælges den maskinlokation der ønskes angivet 

som lokation på nettet. Maskinlokationen benyttes til de maskiner hvorpå 

der ikke påført en maskinlokationskode 

Anvend altid Std. Lokation: Sættes flueben i feltet vil den lokation, der 

er angivet i feltet Std. Maskinlokation blive benyttet som lokation på alle 

maskiner uanset maskinlokation på maskinkortet. 

Fanen Forbindelse: 

 

 

. 
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Protokoltype: Ftp  

Servernavn: ftp.jma.dk/MB  

Brugerkonto: x25 nr. 

Adgangskode: password 

(Brugerkonto og adgangskode oplyses af JMA) 

Salgskanal initialer: MBO 

Filnavn: R*.xml 

Maksimal billed antal: Her indtastes maks. antal billeder pr. maskiner der 

eksporteres. 

(JMA intern bemærkning: Adgangskode skal være Databasepassword og ikke WEB-password). 

 

Fanen Eksport 

 

Objekttype: Kodeenhed 

Objektnr.: 6038995 
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Send kun ændringer: Her skal det angives, at der kun sendes ændringer 

til Maskinbladet. Dvs. der sendes kun opdateringer: sletning, ændringer 

og ny oprettelser. (Ikke alle Maskiner i salgskanal eksporteres hver gang) 

Til maskinbladet anvendes: Send kun ændringer.  

Pris fra maskine: Hvis dette felt er markeret, tages prisen fra Salgspris 

feltet på maskinen. 

Hvis feltet ikke er markeret, skal pris specifikationen vælges, hvor prisen 

så skal angives. 

Bemærk hvis man benytter feltmapning på salgspris, vil det ikke være 

aktuelt med markering i dette felt. Salgsprisen vil være den samme på 

maskinen og under specifikationer. (Feltmapning er beskrevet i how-to: 

Modelbase) 

 

Bemærk! 

Hvis den sidste mulighed vælges, skal denne opdateres manuelt, der sker 

altså ingen automatisk opdatering af Maskinbladsspecifikationen pris, 

selv om salgsprisen ændres på maskinen. 

Specifikationer til maskinen 

 

De maskiner som ønskes publiceret på maskinbladet skal nu tilrettes på 

henholdsvis specifikationer og salgskanaler. 

Via maskinkortet findes den ønskede maskine og specifikationer kan nu 

rettes / tilføjes. 

Specifikationer til maskinen indtastes under Specifikationer 
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I enhedsmodelkilde tastes F6 for at oprette/vælge modelkilde for 
Maskinbladet. 

Modelkilde: Her indtastes Modelkildekode for Maskinbladet. 

Modelgruppeliste: Her vælges (F6), hvad det er for en gruppe maskinen 

tilhører. (Landbrugsmaskiner, Entreprenørmaskiner m.fl.) 

Modelundergruppe: Hvilken maskintype er der tale om. (traktor, 

såmaskine m.fl) 

Fabrikatkode: Hvilket fabrikat/mærke har maskinen. 

Modelkode: Her vælges en model. 

 

Eksempel: 

Modelgruppe: Her vælges Landsbrugsmaskiner 
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Modelundergruppe: Her vælges Traktorer 

 

Så vises de muligheder der findes under Traktorer. 

Dernæst Traktorer 4 wd  
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Fabrikat: Her vælges Belarus  

 

 

Model: Her vælges 572 

 

Tast <OK> 

og der returneres til Maskinspecifikationer: 
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Nu kan der tastes Specifikationer/egenskaber ind på maskinen 

Benyt F6 for at vælge en specifikation. Eller indtast fx demo, så hentes 

specifikation for demomaskine. 

 

Specifikation vælges ved at markere fx årgang og tast <OK>/<enter> 
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Så indtastes årgang i beskrivelse. Samme fremgangmåde benyttes på de 

næste specifikationer, der ønskes medtaget i eksport til Maskinbladet. 

 

Hjælp til oprettelse 

Ovenstående eksempel er manuel indtastning hele vejen igennem. 

Det er dog muligt at få lidt hjælp hen ad vejen, fx er der Modelsøg. 

Tast F6 i Enhedsmodelkilde og tryk på knappen Modelsøg. 
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Indtast indhold i feltet Søg efter, i dette eksempel søges på en model, der 

indeholder 572 

 

Vælg den ønskede Model og tast OK 
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Tast OK og der kan nu vælges specifikationer. 

Alle Specifikationer kan hentes over på maskinen. 

Tast F6 

 

Marker alle Specifikationer (CTRL + A) og tast OK 



Maskiner på Maskinbladet online                  
 

2.5.12 15 

 

 

Alle specifikationer er nu valgt og kan udfyldes som vanligt. 

Der vil under indtastningen fremkomme forskellige specifikationer 

afhængig af maskintype/model. 

Specifikationerne udfyldes på 2 måder: enten ved ”manuel” indtastning 

eller ved valg mellem en eller flere egenskaber. (benyt F6) 

fx: Stand: 

 

Her vælges så en af de viste specifikationer. 

 

 

Diverse: 



Maskiner på Maskinbladet online                  
 

2.5.12 16 

 

 

Her vælges en eller flere af de viste specifikationer. 

Bemærk, det er Maskinbladet der bestemmer hvilke fabrikater eller 

specifikationer der kan benyttes, derfor må man ikke manuelt oprette 

andre. 

I Yderligere info er der mulighed for at fortælle om ekstra tilbehør eller 

andet der er specielt for denne maskine. 

Modeller 

Hvis man under fx Have/park mangler en model, er det tilladt selv at 

oprette en ny model, hvis man møder en model der hedder ’-’ 

fx: 
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Der skal så oprettes en model. Vælg en ny linie og tast F2 og indtast det 

ønskede. 

 

Her er model XLS2 oprettet og klar til brug. 

Man kan ikke aflevere en model til Maskinbladet der hedder ’-’, så har 

man, en for dem ukendt model, skal denne altid oprettes manuelt. 

 

Hvis man får følgende meddelelse under Salgskanal eller Specifikationer 

 

skal der tages stilling til om Maskinen ønskes medtaget i næste eksport til 

Maskinbladet. Hvis Maskinen skal med i næste eksport skal der svares ja 

til opdatering af ”Rettet den”.   
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Automatisk opdatering af salgskanal 

 

Når udtræk/eksport til Maskinbladet bliver kørt vil salgskanal oplysninger 

blive oprettet automatisk, så hvis en maskine ikke ønskes med i 

udtrækket, skal der sættes hak i feltet udelad fra salgskanaler på 

Maskinkortet. 

 

Udelad maskine fra udtræk til salgskanal 

På maskinkortet er det muligt at sætte hak i feltet: Udelad fra 

Salgskanaler. Sæt hak i feltet hvis maskine ikke ønskes udtrukket til 

maskinbladet. 
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Manuel oprettelse af maskine i salgskanal 

 

Under Maskinhandel – Maskiner – Maskiner, knappen Maskine – 

Salgskanal – Salgskanaler. 

 

 

 

Her indtastes Maskinbladet som salgskanal 

 

Salgskanalkode: Her indtastes den kode der er sat op i Salgskanal 

Opsætningen. 

Aktiv: Sæt hak i feltet hvis Maskinen skal med i udtræk til Maskinbladet. 
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Inkluder billeder: Her angives om der ønskes eksporteret billeder af 

maskinen.  

Publiceret: Den dato Maskinen sidst var med i udtræk til salgskanalen. 

 

Billeder 

 

Som før nævnt kan man få billeder til de enkelte maskiner med på 

Maskinbladets hjemmeside.  

For nærmere information henvises til brugervejledning: JMA Filagent 

Eksport af data til Maskinbladet 

 

Eksport af data til Maskinbladet, bør ske en gang pr. dag, evt. som det 

sidste man gør inden man logger ud af Navision. 

Maskinhandel – Periodiske aktiviteter – Salgskanal – Salgskanaleksport. 

 

Her vælges den salgskanal (Maskinbladet) der skal eksporters til. 

Man vil så få en meddelelsesboks med status på eksport 
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I dette eksempel er der eksporteret data til en Maskine og ingen bliver 

slettet/fjernet fra Maskinbladets side. 

Eksport-fil bliver overført til JMA A/S og en gang i døgnet bliver data 

eksporteret til Maskinbladet, som så opdaterer deres ”database” over 

maskiner på internettet. 

Generelt vedr. eksport 

 

Maskinbladet identificerer en maskine ud fra nogle oplysninger, der altid 

er med i eksport filen fx afdeling og telefonnummer. 

Afdeling og telefonnummer findes ud fra Lokation. Er der ikke lokation på 

maskinen hentes telefonnummer fra Virksomhedsoplysningerne og navn 

fra Maskinhandel – Opsætning – Salgskanal – Salgskanalopsætning 

fanen Generelt, feltet: Brugerkonto. 

Hvis maskinen bliver flyttet fra en lokation til en anden f.eks. via en 

Overflytningsordre, bliver der automatisk ved næste eksport til 

Maskinbladet sendt en Slette-record på maskinen på den lokation der 

flyttes fra. Og en Oprettelses-record på den lokation der flyttes til.  

Dermed har Maskinbladet hele tiden styr på, i hvilen afdeling Maskinen 

befinder sig. 

Rapporter 

 

For at få et overblik over hvilke maskiner, der er på Salgskanal kan man 

danne en rapport. 
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Rapport 6038978 oprettes under Maskinhandel – Udskrifter – Rapporter. 

Tilsvarende er det muligt at danne en rapport, over de maskiner man ikke 

har på Salgskanal endnu. 

Rapport:6038995 oprettes under Maskinhandel – Udskrifter – Rapporter. 

Responsfil fra MBO 

 

For at lette opfølgning på overførsel af data til Maskinbladet Online 

kommer der en fil tilbage fra Maskinbladet efter at data opdateret på deres 

server. 

Maskinbladet sender en fil med oplysninger om status på indlæsningen af 

de enkelte maskiner. 

På maskinkortet – knappen Maskine – Salgskanal – Salgskanaler kan 

man se status. 

 

Statusfeltet: 

Eksportering Fejlet: Fejl ved udlæsning af filen fra Navision. Dette kan ske 

hvis der er fejl i modeloplysningerne, at fabrikat/model ikke længere 

findes. Maskinen vil blive medtaget i udtrækket til Maskinbladet, men 

uden evt. oprettede specifikationer. 

Eksportering OK: Udlæsning fra Navision er OK, denne status vil 

maskinen have indtil responsfilen er indlæst. (Medmindre man selv 

manuelt ændrer på salgskanalen) 
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Modtagelse OK: betyder at maskinen er modtaget og er på nettet. 

Modtagelse fejlet: betyder at der er en fejl på de data maskinbladet har 

modtaget.  

Maskinbladet benytter to fejltyper: Warning og error. 

Warning betyder at maskinen kommer på nettet, men uden den/de 

specifikationer der er fejl på. 

Error betyder at maskinen ikke kommer på nettet. Det kan være hvis man 

fx har benyttet et fabrikat Maskinbladet endnu ikke kender. 

Hvis man ønsker at se detaljer kan man gå via knappen – Salgskanal – 

LOG (Ctrl + F5) 

 

Her kan man se hvornår/type/beskrivelse på hvad der er sket. 

Typen viser hvilken ”handling” der er sket for der skrives i Salgskanallog. 

Import: import/indlæsning af resposfilen fra Maskinbladet. 

Eksport: ved udtræk af data til Maskinbladet. 

Bruger: Hvis brugen har ændret. 

Under knappen Salgskanal er det også muligt at benytte: Vis annonce 

Vis annonce vil via det link (URL), som er modtaget fra Maskinbladet 

Online. 
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Antal billeder modtaget: viser antal billeder som Maskinbladet har 

modtaget til den enkelte maskine. 

Hvis man ønsker at få gensendt en maskine til Maskinbladet som har fået 

status Modtagelse OK kan man benytte funktionen: Send igen (via 

Funktionsknappen) Status vil så blive blank og dermed kommer den med 

ved næste eksport. 

  

 

 

 

 

 

 


