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Maskinhandel - købsordre 

Købsordre er opdelt i et hoved- og et linje skærmbillede. 

Nederst på købsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer 

på købsordren. Følgende undermenuer kan kaldes: 

 Ordre  

 Linje 

 Funktion 

 Bogføring 

 Udskriv  

 Hjælp 

 

Efterfølgende beskrives de vigtigste felter og undermenuer på 

købsordren. 

Købsordrehoved 

Købsordrehovedet er inddelt i fanebladene: 

 Generelt 

 Fakturering 

 Levering 

 Udenrigshandel 

 E-handel 

Via funktionen obligatoriske felter kan der sættes op hvilke felter, 

der skal udfyldes på ordrehovedet for at ordren kan bogføres  

Se beskrivelsen Obligatoriske felter. 

Det er muligt at foreslå indkøber ud fra brugeren, der er logget på 

den arbejdsstation, hvor ordren oprettes fra. 

Se beskrivelsen Standard sælgerkode via brugeropsætning. 
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Generelt 

 

 

Oplysningerne på generelt fanebladet knytter sig til leverandøren. 

Der tabuleres gennem følgende felter på ordrehovedet: 

Nummer, Leverandørnummer, Indkøberkode, Ansvarscenter, 

Bogføringsdato, Kreditors fakturanr., Betalingsbetingelses kode og 

herefter hoppes der til linjerne 

Nummer 

Nyt ordrenummer udtages via opsat nummerrække ved at trykke 

F3 og Enter (hvis der er opsat automatisk nummerrække). Ønsker 

du at redigere i en tidligere ordre, hentes ordren fra oversigten 

(F5) eller ved at søge (CTRL + B) i feltet nummer. 

Leverandørnummer 

Her indtastes leverandørnummer eller søgebeskrivelsen fra 

leverandøren – bemærk at indtastes en del af leverandørnummer 

eller søgetekst fremkommer den første, der matcher det 

indtastede. 

Købsordretype 

Her indtastes den købsordretype, som ønskes til ordren. 

Købsordretypen kan være med til at styre de forskellige rabatter, 

der kan opnås hos leverandøren. Kræver at der er oprettet 

rabatstruktur til leverandør/varenumre. 
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Indkøberkode 

Her angives indkøberkoden. Via brugeropsætning er det muligt at 

indkøberkode udfyldes automatisk ud fra brugeren (Se beskrivelse 

Standardsælgerkode via brugeropsætning).  

Bogføringsdato 

Dato, der anvendes til faktura-/bogføringsdato. Ved 

ordreoprettelse foreslås arbejdsdato som bogføringsdato. Kan 

overstyres ved massefakturering. 

Kreditors fakturanr. 

Når købsbilaget skal bogføres, skal kreditors fakturanummer 

angives. Anvendes som eksternt bilagsnummer på finansposter. 

Bilagsdato 

Dato, der anvendes til beregning af forfaldsdatoer på det bogførte 

bilag – følger bogføringsdato, men kan overstyres manuelt. 

Betalingskode / Forfaldsdato 

Betalingskode anvendes til at beregne forfaldsdato på ordren. 

Koden hentes fra leverandøren, når ordren oprettes. Koden kan 

overstyres på ordren. 

Forfaldsdatoen kan ligeledes overstyres – bemærk: retter du 

betalingskoden, beregnes forfaldsdato igen. 

Fakturering 

 

Faktureringsleverandør 

Her angives den leverandør, som fakturaen sendes fra. Alle 
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oplysninger om rabat og priser knytter sig til 

’Faktureringsleverandør’. 

Dvs. at alle leverandøroplysninger om fakturering, rabat, 

dimensioner og statistik vil pege på den leverandør, som fakturaen 

kommer fra, og ikke på leverandøren af varerne. 

Betalingsformkode 

Hentes fra leverandørens ved oprettelse af ordre, men kan 

overstyres på ordren. Betalingskode anvendes bl.a. til 

betalingsmodulet Payment Management (tilkøbs modul) 

Momsvirksomhedsbogføringsgruppe 

Her forslås leverandørens momsvirksomhedsbogføringsgruppe 

(om der skal beregnes moms ved bogføring af ordren). Koden kan 

overstyres, men vær opmærksom på at det besværliggør 

momsafstemningen for bogholderiet. 

 

Købsordrelinjer 

 

 

Feltet Type 

Der kan vælges mellem følgende linietyper: om der indtastes en 

Finans-, Vare-, Anlægs-, Gebyr- eller Tekstlinje. 

Følgende muligheder understøttes i DSM: 

 Tom - Hvis feltet Type er tomt, kan der indtastes en tekst i 
feltet Beskrivelse (de øvrige felter kan ikke bruges).  
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 Finans - Linjen indeholder en finanskonto. 

 Vare - Linjen indeholder en maskine eller en reservedel. 

Hvis du indtaster en linie med typen V og der på linien indtastes et 

maskinnummer vil der fremkomme en advarsel, såfremt den 

samme maskine allerede ligger på en anden købsordre. 

Feltet Transaktionstype 

Feltet skal udfyldes når der laves en linje der danner transaktioner 

på en maskine. Type og transaktionstype hænger sammen. 

Udfyldes feltet transaktionstype med en værdi så udfyldes typen 

automatisk med tilsvarende værdi. Der findes følgende 

transaktionstyper på salgsordrer: 

 Tom  
Hvis feltet transaktionstype er tomt, anvendes typen og der kan 
tastes tekst (typen er tom), varenumre (hvor der ikke er en 
tilhørende maskine) og finanskonto. 

 

 Køb – Hele maskinen købes.  
Typen bliver vare og når maskinnummer indtastes bliver 
varenummer automatisk udfyldt i feltet nummer. Ved bogføring 
af linjen dannes der både vareposter og værdiposter. 
 

 Tilkøb – Der tilkøbes en del eller omkostning til en maskine. 
Typen bliver finans og kontonummer for Tilkøb udfyldes i feltet 
nummer.  
Ved bogføringen forøges lagerværdien og der dannes 
værdiposter på maskinen. 
 

 Fremmed arbejde - Der tilkøbes fremmed arbejde til en 
maskine. Typen bliver finans og kontonummer for Fremmed 
arbejde udfyldes i feltet nummer.  
Ved bogføringen forøges lagerværdien og der dannes 
værdiposter på maskinen. 
 

 Fragt - Der tilkøbes købsfragt til en maskine. Typen bliver 
finans og kontonummer for Købsfragt udfyldes i feltet nummer.  
Ved bogføringen forøges lagerværdien og der dannes 
værdiposter på maskinen. 

 

 Feltet ¶ (Linieskift) 
Dette felt har den funktion at der skiftes til næste linje når der 
trykkes <Enter> eller tab i feltet. Der kan ikke indtastes værdi i 
feltet. 
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 Feltet Købspris 
Der angives en købspris. Der skal angives en købspris når 
maskinen modtages.   

Ønsker man ikke denne funktion skal der angives et flueben i feltet 

Tillad kostpris 0 ved maskinkøb under Maskinhandel – Opsætning 

– DSM opsætning, fanebladet Maskine. 

Knappen Ordre 

 

Statistik(F9) 

 

Der vises statistik for den aktuelle købsordre. Købsordrestatistik 
har fem faner: Generelt, Fakturering, Levering,Forudbetaling og 
Kreditor. Fanerne indeholder oplysninger om bl.a. mængde, beløb, 
moms og pris. 
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Købsordrestatistikken giver et hurtigt overblik over indholdet af den 

samlede købsordre, oplysningerne i købsordrelinjerne samt 

oplysninger i forbindelse med levering og fakturering. 

Beløbene i statistikvinduet vises i samme valuta, som der er brugt 

på købsdokumentet, medmindre andet er angivet. Der findes de 

samme felter under fanerne Generelt, Fakturering og Levering, 

men indholdet er forskelligt under de enkelte faner: 

Fanen Generelt indeholder oplysninger om hele købsordren. Det 

totale antal varer/maskiner er specificeret i feltet Antal. 

Fanen Fakturering indeholder oplysninger om de mængder, der 

skal faktureres. Det antal, der skal faktureres, er angivet i feltet 

Antal. Fanen fakturering anvendes til at afstemme købsbilaget til 

leverandørens faktura. 

Fanen Levering indeholder oplysninger om de varemængder, der 

skal leveres. Det antal, der skal leveres, er angivet i feltet Antal. 

Fanen Forudbetaling indeholder oplysninger om et evt. forudbetalt 

beløb. 

Beløbet i feltet I alt inkl. moms afrundes som angivet i feltet 

Fakturaafrundingspræcision for den relevante valuta i 

valutatabellen.  

Knappen Linje 
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Opret Maskine 

 

Opret Maskine kalder en oprettelses guide der letter oprettelse af 

maskiner.  

Se beskrivelse Maskinhandel oprettelses guide. 

Varesporing: 

Varesporing (anvendt serienummer) sættes automatisk på 

ordrelinjen, men 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)  

Knappen Funktion 
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Kopier linjer 

 

Undermenuen i Funktion - Kopier linjer kalder kørslen Kopier 

købsdokument. 

Med denne funktion kan du kopiere et allerede oprettet 

købsdokument (tilbud, ordre, faktura, kreditnota, bogført faktura 

eller bogført kreditnota). 

Først skal du oprette et nyt købsdokument (tilbud, ordre, faktura 

eller kreditnota), der har et bilagsnummer. Du kan så bruge 

kørslen til at få udfyldt købsdokumentet. 

Angiv i kørslen hvilket købsdokument, du vil kopiere oplysninger 

fra. Du kan vælge at kopiere hele dokumentet eller kun 

dokumentlinjerne. Hvis du kun kopierer dokumentlinjerne, tilføjes 
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disse linjer automatisk til de linjer, du eventuelt allerede har lavet i 

det købsdokument, du er ved at oprette. 

Du kan angive, hvordan kørslen skal udføres ved at udfylde 

felterne under fanen Indstillinger. Udfyld felterne på følgende 

måde: 

Bilagstype:  
Klik på AssistButton og vælg den bilagstype, du vil kopiere fra. 

Bilagsnr.: 
Klik på AssistButton, og vælg det bilagsnummer, du vil kopiere fra. 

Oplysningerne i feltet ovenover angiver, hvilke bilagsnumre du kan 

vælge imellem. 

Leverandørnummer:  
Feltet udfyldes automatisk ved hjælp af oplysningerne i felterne 

Bilagsnummer og Bilagstype ovenfor. 

Leverandørnavn:  
Feltet udfyldes automatisk ved hjælp af oplysningerne i felterne 

Bilagsnummer og Bilagstype ovenfor. 

Inkluder hoved:  
Marker afkrydsningsfeltet, hvis oplysningerne fra det 

dokumenthoved, du er ved at kopiere, skal kopieres automatisk til 

det dokument, du er ved at oprette. Dokumentlinjerne bliver 

kopieret, uanset om afkrydsningsfeltet er markeret eller ej. Hvis du 

kopierer tilbud, og feltet Bogføringsdato er tomt i det nye 

dokument, bruges arbejdsdatoen som bogføringsdato for det nye 

dokument. 

Genberegn linjer:  
Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil have kørslen til at 

beregne og indsætte linjer i det købsdokument, du er ved at 

oprette. Kørslen indsætter linjerne fra det dokument, du kopierer 

fra, til det nye dokument. Kørslen bevarer varenumre og vareantal, 

men beregner beløbene på linjerne baseret på 

leverandøroplysningerne på det nye dokumenthoved. På den 

måde tager kørslen højde for varepriser og rabatter, der er specielt 

knyttet til leverandøren på det nye hoved. 

Klik på OK for at starte kørslen. Hvis du ikke vil benytte kørslen, 

skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet. 
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Knappen Bogføring 

 

 

Bogfør 

 

Når ordren er færdigbehandlet, skal den godkendes ved at vælge 

bogfør eller bogfør og udskriv. 

Bogfør og udskriv 

Som overfor, men der dannes også en udskrift af faktura. 

Knappen Udskriv 

 

Ordre 

Udskriver en indkøbsordre der kan sendes / faxes til leverandøren.  

 

 

 


