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Maskiner 

Vedligeholdelse af Maskine 

 

Maskiner kan oprettes på 3 måder: 

 Fra Købsordre 

 Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) 

 Fra maskinkortet  

 

Se vejledningen ’Maskinoprettelsesguide’ for oplysninger vedr. oprettelse 

af maskiner via guiden. 

 

Maskine 

Vælg Maskinhandel – Maskiner – Maskiner (eller Service – 

Ordrebehandling – Maskiner). 

Fanebladet generelt 
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Feltet Nummer 

I feltet vises maskinens nummer. 

Det er muligt at tildele maskinnumre automatisk eller manuelt 

Felterne Beskrivelse 

Er maskinen oprettet via en Modeldatabase udfyldes feltet Beskrivelse 

med fabrikat og modelnr., såfremt der er plads. Ellers deles oplysningerne 

op så fabrikat placeres i feltet Beskrivelse og Beskrivelse 2 udfyldes med 

modelnr. 

Ud fra beskrivelsen fra beskrivelse 1 og 2 dannes søgeteksten 

automatisk. 

Beskrivelse 3 anvendes til valgfri beskrivelse 

Under knappen Maskine – Maskintekster, kan der indtastes en 

beskrivelse med angivelse af sprogkode. Dette sikrer, at beskrivelse vises 

på salgs- eller købsdokumenter til debitorer eller kreditorer med den 

angivne sprogkode. (Dette gælder beskrivelse 1 og beskrivelse 2) 

Feltet Maskingruppekode 

Her vises koden for den maskingruppe maskinen tilhører 

Feltet Serviceprisgruppekode 

Her vises koden for den serviceprisgruppe maskinen tilhører 

Feltet Varenummer 

Angiver det varenummer som maskinen er knyttet til. 

Bogføringopsætning, logistik m.m. styres på varenummeret.  

Varenummeret skal have kostmetode Serienummer for at DSM modulet 

kan udnyttes. 

Der kan ikke ændres i varenummerfeltet på maskinkortet, hvis der er 

bevægelser på maskinen. Feltet er gråt, hvis der er bogført vareposter. 

Feltet Eksternt Serienummer 

Maskinens serienummer. Dette felt kan opdateres automatisk i forbindelse 

med Køb og Salg af Maskiner, eller det kan påføres manuelt senere. 
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Feltet Status 

Status angiver om en vare er på lager (skal medtages på lagerlisten) eller 

solgt. 

Der er fem indstillinger: Tom, Egen Maskine, Installeret, Midlertidigt 

installeret og Defekt.  

 Tom - Der er ikke angivet nogen status. Denne status vælges 
automatisk ved manuel oprettelse af en Maskine. 

 Egen Maskine - Din virksomhed ejer Maskinen. Denne status vælges 
automatisk, ved køb af Maskine. 

 Installeret - Maskinen er installeret på kundens adresse. Denne 
indstilling vælges automatisk, ved salg af en Maskine. 

 Midlertidigt installeret - Maskinen er midlertidigt installeret på kundens 
adresse. 

 Defekt - Maskinen er defekt. Denne indstilling vælges automatisk, når 
du udskifter Maskinen. 

Felterne Maskinlokationskode og Maskinlokation 

Feltet Maskinlokationskode anvendes hvis maskinlokationer er oprettet 

som Maskinlokationskoder (i underliggende tabel). 

Udfyldes Maskinlokationskode - udfyldes feltet Maskinlokation automatisk 

med teksten fra koden. 

Udfyldes Maskinlokationskode ikke, kan der frit tastes i feltet 

Maskinlokation. 

Maskinlokationskoden anvendes til sortering på rapport 6052115     

”Værdiliste (Maskiner) pr. forhandler lokation” 

Feltet findes på salgsordre 

Flueben i feltet angiver om maskinen findes på en åben salgsordre 

Feltet på lager 

Flueben i feltet angiver at maskinen er på lager 

Feltet svømmende vare 

Flueben i feltet angiver om der er bogført modtagelse som svømmende 

vare og varen endnu ikke er faktisk modtaget 
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Feltet Søgenavn 

Feltet indeholder maskinens søgenavn 

Feltet Sidste servicedato 

Feltet indeholder bogføringsdato for den sidste servicefaktura, der er for 

på maskinen 

Feltet Foretrukken ressource 

Feltet anvendes til indtastning af den ressource (montør), som 

foretrækkes i forbindelse med reparation/service på maskinen 

Feltet Årgang 

Maskinens årgang (det år maskinen er indregistreret første gang). 

Årgang angives enten som måned og år, eller som år, afhængig af 

opsætningen i DSM opsætning. 

Feltet Modelår 

Produktions år 

Modelår angives enten som måned og år, eller som år, afhængig af 

opsætningen i DSM opsætning. 

Feltet Brugt 

Hvis feltet brugt er afkrydset betragtes enheden som brugt. Oplysningen i 

feltet anvendes alene til selektion, kontering fremfindes via varens 

bogføringsopsætning. 

Ved ændring af feltet fremkommer der advarsel, da ændring af feltet kan 

give afstemningsproblemer imellem værdien på maskinlageret og værdien 

af maskinlageret i finansbogholderiet (dog kun såfremt der er foretaget 

bogføring på maskinen). 

Feltet Standkode 

Her kan angives en oplysning om Maskinens stand. Intern oplysning. 

Feltet Timer (sidste) 

Her angives antal f.eks. kilometer / timer som en maskine har ydet.  
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Feltet opdateres automatisk ved oprettelse af maskine, med det 

indtastede fra feltet Timer (Køb). Og ved bogføring af serviceordre, hvis 

der indtastes i feltet timer på serviceordren. 

Feltet Byttet ind på 

 

I feltet kan angives nummeret på den Maskine, som den læste Maskine er 

byttet ind på, således at der kan vises købs- og salgskæder (dvs. feltet 

udfyldes på den Maskine, som købes/indbyttes i forb. med et salg). 

'Byttet ind på' kan angives ved at taste ind direkte i feltet, eller det kan 

opdateres via en funktion på linjeniveau i 

Ordre/Faktura/Kreditnota/Returvareordre (menuen Salg). 

Værdien i feltet kan ikke ændres, hvis der findes salgsordrelinjer, hvor 

funktionen Knyt til Maskine er anvendt. Først når tilknytningen er slettet, 

eller når salgsordrelinjerne er bogført, kan værdien ændres. 

Maskiner, hvor Byttet ind på er udfyldt, må ikke slettes. 

Forsøger du at slette en Maskine, der står som byttet ind på en anden 

Maskine, vil sletning ligeledes blive afvist.  

Byttet ind på anvendes også til funktionen Overpris (til hvilken maskine, 

der reguleres på). 

Feltet sælger 

Sælgerkoden opdateres automatisk, når maskinen indtastes på en 

salgsordre samt ved bogføring af salgskreditnota 

Feltet kan manuelt rettes. 

Feltet Aktiv udlejningsmaskine 

Markering angiver at maskinen er en aktiv udlejningsmaskine. 

Oplysningen stammer fra udlejningsmodulet. 

Feltet korttidsleje 

Markering angiver at maskinen er anvendes til korttidsudlejning. 

Oplysningen stammet fra udlejningsmodulet. 

Feltet Der findes billede til datablad 

Flueben angiver at der findes et billede på den sti, der er angivet under 

DSM Opsætning, rapporter, Foto & Datablade, Sti til foto 
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Feltet Udelad fra salgslister 

Ved markering i dette felt udelades maskinen på følgende 

sælgerlagerlister: 6051960 – NP Maskinliste (Brugt), 6051961 – NP 

Maskinliste (Nye) Udvidet og 6051926 – Maskinliste (Nye) Udvidet 

Feltet udelad fra salgskanaler 

Ved markering i dette felt udelades maskinen i udtræk til salgskanaler. 

F.eks. Maskinblad 

 

Fanebladet Debitor 

Udfyldes med hvilken debitor Maskinen er solgt til. Fanebladet opdateres 

fra salgsordre, når Maskinen sælges. 

Ved køb, opdateres feltet med Egen Maskindebitor fra DSM opsætningen. 

 

Feltet Reference 

Feltet anvendes f.eks. til kundens maskinreference – oplysningen 

udskrives på nogle varianter af arbejdskort og servicefaktura 
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Feltet Primær kontakt, Attention, Kontakt telefon 

Felterne anvendes til kobling til den kontaktperson kunden har for 

maskinen – f.eks. en maskinfører 

Oplysningerne udskrives på nogle varianter af arbejdskort 

Felterne Juridisk ejer og Juridisk ejer navn 

Felterne opdateres med oplysninger om den faktureringskunde, der er 

anvendt ved salget af maskinen. 

Særligt relevant når maskinen faktureres til et Leasingselskab. 

Fanebladet Levering 

På fanebladet Levering kan der angives en leveringsadressekode. 

Leveringsadressekoden anvendes når kunden har flere 

leveringsadresser, og angiver hvilken kundelokation maskinen tilhører. 

Der kan kun angives én leveringsadresse for maskinen. Opdateres 

automatisk fra salgsorden ved salg af enheden. 

 

Fanebladet Kontrakt 

Anvendes til kontraktstyring og behandles ikke yderligere i dette 

materiale. 
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Fanebladet Kreditor 

Udfyldes med hvilken leverandør Maskinen er købt hos. Fanebladet 

opdateres fra købsordre når Maskinen købes.  

NB! Købes Maskinen fra en debitor via en salgsordre udfyldes feltet Købt 

hos under fanebladet Detaljer 
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Fanebladet Detaljer 

 

Feltet Salgspris 

Feltet anvendes til indtastning af maskinens salgspris. 

Man kan fravælge at salgspris på varekortet automatisk opdateres ved  

ændring af salgspris på maskinkortet - dette gøres ved at markere feltet  

'Undlad synkronisering af salgspris' på fanen Maskine i DSM  

Opsætningsvinduet.  

Man kan vælge at salgsprisen på en maskine på en salgsordre, hentes  

fra maskinkortet i stedet for fra varekortet. Dette gøres ved at markere  

feltet 'Salgspris fra Maskinkort' på fanen Maskine i DSM  

Opsætningsvinduet.  

Feltet Eksportpris 

Feltet anvendes til oplysning om salgspris ved eksportsalg  

Feltet Salgsdato (Faktureret) 

Angiver den dato maskinen er bogført faktureret. Dato er lig med 

salgsfaktura’s bogføringsdato. 

Feltet opdateres, når maskinen faktureres. 
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Feltet Enhedskode 

Feltet indeholder enhedskode – skal altid være STK 

Feltet Installationsdato 

Angiver dato for bogført levering – opdateres automatisk fra feltet 

afsendelsesdato fra fanebladet levering fra maskinsalgsordren – kan 

overstyres. 

Feltet Forventet modtagelsesdato 

Feltet anvendes til angivelse af forventet modtagelsesdato 

 

Feltet Faktisk modt. dato 

Angiver den dato, hvor maskinen er bogført modtaget.  

Feltet opdateres ved faktisk modtagelse af svømmende varer og ved 

modtagelse af ikke svømmende varer. 

Feltet Købsdato (faktureret) 

Feltet viser bogføringsdato for faktura, hvorpå maskinen er købt 

Ved bogføring af en købsordre med en Maskine eller bogføring af en 

salgsordre, hvor der indkøbes en Maskine, vil feltet Købsdato faktureret 

blive opdateret automatisk med bogføringsdatoen fra hhv. købs-

/salgsorden.  

Feltet Modt. dato svømmende vare 

Angiver dato for bogført modtagelse af svømmende vare. 

Opdateres automatisk ved modtagelse af svømmende varer. 

Feltet købt hos 

Feltet indeholder navnet på den person/virksomhed maskinen er købt 

hos.  

Feltet opdateres automatisk med leverandørnavn, såfremt maskinen 

købes i købsmodulet. 

Feltet opdateres automatisk med kundenavn, såfremt maskinen tages i 

bytte i salgsmodulet. 

Feltet Indkøberkode 

Feltet indeholder oplysning om maskinens indkøber. 
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Ved bogføring af en købsordre med en Maskine opdateres feltet med 

købsordrens indkøberkode. 

Ved bogføring af en salgsordre med køb af en Maskine opdateres feltet 

med salgsordrens sælgerkode. 

Feltet Registreringsnummer 

Her kan du indtaste registreringsnummeret på Maskinen. 

Antal timer (køb) 

I feltet tastes maskinens kørte timer på købstidspunktet 

Feltet Servicejournalkæde 

Feltet til at kæde servicejournaler sammen for maskiner med samme 

eksterne serienummer 

Feltet Serienummer 

For at anvende DSM modulet skal serienummer udfyldes inden der 

registreres på Maskinen. Feltet anvendes til at sammenkæde Maskine og 

vareposter. 

Dette felt bliver dog automatisk opdateret, ifbm. Køb og salg af Maskiner. 

Serienummeret er typisk det samme som maskinnummer. 

Handelstype 

Feltet kan anvendes til oplysning om ”Konsignation” eller ”Kommission” 

Der kan filtreres på oplysningen på rapporter. 

Maskinkomponent 

Markering i dette felt viser at der er komponenter tilknyttet maskinen. 

Felterne vedr. garantistart/garantiudløb 

Felterne vedr. garantiudløb opdateres automatisk ved salg af Maskinen, 

hvis der er indmeldt en garantitype på Maskinen – oplysninger vedr. 

beregning af garantiudløb hentes fra garantitypen. Bemærk at felterne kun 

opdateres, hvis den Maskingruppe, som Maskinen tilhører, har markering 

i feltet ’Opret Maskine’. 

Felterne kan opdateres manuelt. 

For yderligere information om garantihåndtering henvises til vejledning 

”Garantiopfølgning” 
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Felterne vedr. forsikring 

Her kan man håndtere oplysninger om hvorvidt maskinen er solgt med 

udvidet garantidækning i form af f.eks. kaskoforsikring/forhandler garanti. 

Det er muligt at indtaste følgende oplysninger: Forsikringskode, 

Forsikringsstart - og slutdato samt et Forsikringspolicenummer. 

Forsikringskoder oprettes i ”oversigts” billedet (F6)  

Når der oprettes en serviceordre til den pågældende maskine med en 

dato indenfor forsikringsperioden vil man få et vindue op. 

 

Hvis der svare ja fortsættes som vanligt, ved nej afbrydes handlingen. 

Feltet Lukket 

Styrer om Maskinen vises på oversigten (F5). Medtages ikke, hvis feltet er 

markeret. 

Feltet Blokeret for intern fakturering 

Når dette felt er markeret er det ikke muligt at danne intern faktura på 

maskinen. 

Feltet Rettet den 

Feltet viser, hvornår der sidst blev rettet i Maskinkortet. 

Når du ændrer oplysningerne på Maskinkortet, opdateres feltet Rettet den 

automatisk, så det viser den aktuelle systemdato. 

Oprettelsesdato 

Feltet indeholder dato for maskinens oprettelse 

Feltet Forventet udskiftningstidspunkt 

Feltet anvendes til at notere oplysning om, hvornår en kunde forventes at 

ville udskifte maskinen. 
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Oplysningen medtages på rapport 5051 ”Kontakt-

Virksomhedsoplysninger. 

Fanebladet Model 

Fanebladet model anvendes hvis der anvendes modelbase i systemet.  

Modelbasen gør det muligt at hente specifikationer vedr. en Maskine fra 

en ekstern kilde som f.eks. Maskinbladet. 

Modelbaseoplysningerne giver desuden mulighed for ensretning af 

oplysninger på maskiner, der skal sælges via Internettet, således at 

potentielle købere nemmere kan søge efter og finde brugte maskiner på 

nettet. 

Selve opsætningen af modelbasen er beskrevet i en selvstændig 

vejledning. 

Oplysningerne vedr. modelbasen hentes som tidligere nævnt til 

Beskrivelsesfelterne på Maskinen (fanebladet Generelt), og til fanebladet 

Model: 

 

Herfra er det muligt at redigere maskinspecifikationer. 
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Kopier Maskinspecifikationer 

 

Når man står på en maskine kan man kopiere maskinspecifikationer fra 

den pågældende maskine til en eller flere maskiner. Alle specifikationer 

fra den aktuelle maskine kopieres over på den/de valgte maskiner. For at 

kopiere maskinspecifikationerne benyttes knappen Funktion – Kopier 

Maskinspecifikationer.   

 

Feltet ’Undlad kontrol af modeloplysninger’ - hvis dette felt markeres 

kontrolleres det ikke, at den maskine, der kopieres fra, har samme 

modeloplysninger, som den/de maskine(r), der kopieres til. Dette kan give 

problemer ved overførsel af maskiner/specifikationer til f.eks. 

Maskinbladet, hvor en maskine vil blive afvist og ikke komme på nettet, 

hvis der findes specifikationer, som ikke tilhører den pågældende 

gruppe/fabrikat/model. 

På den/de maskine(r), der kopieres til, ændres modeloplysninger kun hvis 

samtlige disse i forvejen er blanke. 

 

Udvidede tekster 

 

Der kan tilknyttes udvidede tekster til maskiner, i lighed med udvidede 

tekster på varer. (Se evt. vejledning: Varekort for indtastning af udvidede 

tekster)  

Når maskinnummeret indtastes på eksempelvis en salgsordrelinje hentes 

de udvide tekster automatisk over på salgsordren, under forudsætning af 
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at maskinen er markeret med ’Automatisk udv. tekster’. Teksterne kan 

indsættes manuelt ved at benytte funktionen: Indsæt. udv. tekster. 

Udvidede maskintekster virker på maskinsalgs-

tilbud/ordre/faktura/kreditnota. 

Ved oprettelse af en maskine bliver evt. udvidede tekster fra varekortet 

overført til maskinkortet, når varenummeret udfyldes i maskinwizarden 

(forudsat at udvidede maskintekster i forvejen er tom). 

Opret Maskine via guiden Opret Maskine 

 

Der henvises til særskilt vejledning herom - Maskinoprettelsesguide. 

 

 


