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Maskinøkonomi 

 

 

Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste 

oplysninger om maskinen.  

 

Data, der skal vises, og måden, de skal vises på, afgøres af opsætningen 

i det kontoskema, som i DSM-opsætningen er defineret som maskin-

kontoskema, og som i denne vejledning hedder ’MASKINE 

(Kontoskemaer findes via Økonomistyring – Finans – Analyse og 

rapportering – Kontoskemaer). For mere information se beskrivelsen 

’Kontoskema’ 
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Maskinøkonomi hoved 

 

Maskinøkonomihovedet er inddelt i fanebladene: 

 Generelt 

 Køb 

 Salg 

 Levering 

Fanen Generelt 

 

 

Bemærkning      
Ved siden af feltet nummer er der et ikon med en knap til beskrivelser til 
maskinen, hvor der kan indtastes noter til maskinen.  

Viser ikonet en blyant uden linjer er der ikke oprettet bemærkninger til 

maskinen. Er der en blyant og linjer vist i ikonet, er der indtastet 

bemærkninger til maskinen. Bemærkningerne kaldes ved at trykke på 

knappen med musen  

 

Igangværende Service  

I feltet vises igangværende service, der er indmeldt på serviceordre. Der 

vises både intern og ekstern service. 
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Ved at trykke på ikonet ’igangværende service’ vises de serviceordrer, der 

er knyttet til maskinen 

 

 

Købsordre / Salgsordre 

 

Hvis der er købs- eller salgsordre til maskinen vises antal købsordrelinjer 

eller salgsordrelinjer, hvor maskinnummeret er angivet. Ved at klikke på 

feltet købsordre/salgsordre vises igangværende købsordrer/salgsordrer. 
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Fanen Køb 

Fanen Køb viser informationer om leverandør, indkøbskode, faktisk 

modtagelsesdato og timetæller ved køb. 

 

 

Fanen Salg 

Fanen Salg viser information om debitoren, sælgerkoden, 

garantioplysninger og om der findes billeder til udskriften Datablad. Man 

har også mulighed for at markere om maskinen skal udelades fra 

salgskanaler. 

 



Maskinøkonomi                  
 

 

14.11.12 5 

Fanen Levering 

Hvis leveringsoplysningerne afviger fra debitoroplysningerne vil man 

kunne se leveringsoplysninger under dette faneblad. 

 

Maskinkontokort 

Skærmbilledets midterste del er selve maskinkontokortet: 

 

Maskinkontokortet viser de økonomiske bevægelser, der påvirker 

maskinens værdi/DB. 

Ønsker man at se et bilag, stiller man sig på den ønskede linje, trykker på 

knappen Linje og vælger Bilag (genvejstasten er Shift + F5). 

På linjen vises feltet Type, der referer til hvilken type bilag, der er tale om, 

og i bunden af maskinøkonomien summeres de forskellige bilag pr. type: 

’Køb’, ’Omkostning’, ’Værdireg.’, ’Salg, og ’Reklamation’. 

I nedenstående eksempel består ’Køb’ på 400.000 kr., af linjen med type 

køb, bilag 300160. ’Omkostninger’ står til 0, men kan bestå af f.eks. 

klargøringsomkostninger. ’Værdiregulering’ -100.000 består af linjerne 

med typen værdireg, bilag 300161 (udlejning), FM000141 (overførsel af 

værdi til anden maskine), VVB (manuel værdiregulering). ’Salg’ -6.250 

dannes af linjerne med typen salg, bilag 300161, 300162, EK8060. 

Reklamation står til 0, men vil dannes af service bogført på 

reklamationskonti. Feltet ’Skyldige omk.’ forklares i næste afsnit. 
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Saldofelterne 

I bunden summeres totalomkostningerne for maskinen. Saldofelterne 

ændrer sig, afhængig af om maskinen er på lager eller solgt. 

Når maskinen er på lager vises lagerværdi. 

 

Når maskinen er solgt vises ’DB ekskl. nedskrivn.’, ’DB inkl. nedskrivn.’ 

samt ’DG ekskl. nedskrivn.’ og ’DG inkl. nedskrivn.’ 
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’DB ekskl. nedskrivn.’ kan være relevant fra sælgers perspektiv, imens 

’DB inkl. nedskrivn.’ kan benyttes til afstemning af maskinens 

bruttoavance op imod balancen/dimensionsanalysen.  

For korrekt visning af DB/DG inkl. nedskrivn. skal feltet ’Vis modsat 

fortegn på solgte maskiner’ være markeret på relevante værdireguleringer 

i maskin-kontoskemaet, ellers vil værdierne i DB/DG før/efter nedskrivn. 

være identiske. 

I tilfælde af at man manuelt har bogført skyldige omkostninger, for at få et 

retvisende billede af avance på den solgte maskinen, vil beløbet fremgå i 

feltet ’Skyldig omk.’. Som det frem går, påvirker denne bogføring 

værdierne i DB og DG felterne. 

 

Vedr. skyldige omkostninger se dokumentationen ’Skyldige omk. og køb 

på maskiner’. 
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Knapper 

I bunden af skærmbilledet findes en række knapper: 

Knappen Maskine 

 

’Oversigt’ viser en maskinoversigt. 

’Dimensioner’ viser dimensioner knyttet til maskinen. 

’Salgskanal’ viser hvilken salgskanal maskinen er knyttet til, samt evt. 

billeder til maskinen. 

’Økonomioversigt’ åbner vinduet med kontoskemaoversigt for maskin-

kontoskema. 

’Budget’ åbner maskinens budget, hvor man kan indsætte budgetbeløb. 

’Komponentoversigt’ viser en oversigt over hvilke komponenter en 

maskine består af (benyttes som hovedregel ikke). 

’Statistik’ viser en maskinstatistik over faktureret og forbrugt beløb vedr. 

ressourcer, varer, omkostninger og servicekontrakter. 

’Udvikling’ åbner billedet Trendscape som ikke beskrives i dette 

dokument. 

’Maskinlog’ åbner en log over hvilke ændringer der er sket på maskinen 

igennem tiden, f.eks. statusændringer, ændring af debitor, ændring af 

serienr., indtastning på bilag m.m. 
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’Servicekontrakter’ åbner en oversigt over kontrakter. 

Via ’Ikkebogført service’ og ’Bogført service’ kan man åbne oversigter 

over bogførte/ikke bogførte maskinlinjer samt fakturalinjer. 

’Servicejournal’ viser servicehistorik. 

Via punktet ’Garantihåndtering’ kan man få åbnet vinduet 

Garantiopfølgning som giver et overblik over garanti vedr. maskinen. 

’Købs-/salgskæde’ kalder udskriften af samme navn. 

Knappen Linje 

  

Punkterne under knappen linje kan benyttes, når man står på en linje i 

maskinøkonomien. 

Med ’Bilag’ åbner du bilaget tilhørende den linje man står på (genvej 
Shift+F5) 

’Eksternt bilag’ er udgået.  

’Udskriv bilag’ kalder udskriften til bilaget tilhørende den linje, man står på. 

Knappen Naviger 

 

Man skal som ved punkterne under knappen ’Linje’ stå på en linje i 

maskinøkonomien når denne funktion kaldes. Via knappen åbner man 

vinduet ’Naviger’ som giver mulighed for bl.a. at se finansposter vedr. det 

bilag man står på i maskinøkonomien. 

Knappen Udskriv 

 

Via punktet ’Maskinøkonomi’ kan man få en udskrift af 

maskinøkonomidata. 
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’Datablad’ kalder udskriften af samme navn. Man har selv mulighed for at 

designe indholdet på databladet. Se beskrivelsen ’Datablad’ for flere 

oplysninger. 

Klikker man på ’Alle bilag’, vil alle bilag tilhørende maskinen blive 

udskrevet på printer (Vis udskrift kan ikke anvendes). 


