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Modelbase 

Modelbase findes under Maskinhandel – Opsætning – Modelbase. 

En modelbase, f.eks. Agrimach, kan anvendes ved oprettelse af 

maskiner: I stedet for at indmelde alle oplysninger manuelt, er der 

mulighed for at hente en del af oplysningerne fra modelbasen.  

Der kan endvidere oprettes varer fra modelbasen, og oplysninger fra 

modelbasen kan udskrives på arbejdskort (specifikationer). 

Før modelbasen kan anvendes, skal den/de ønskede modelbaser 

indlæses i systemet via en særskilt kørsel – indlæsning sker efter 

nærmere aftale med JMA A/S. 

Desuden skal en række faste oplysninger vedr. modelbasen defineres. 

I de viste eksempler nedenfor anvendes modelbasen Agrimach. 

Opsætning 

Under DSM opsætning skal faste oplysninger vedr. brugen af modelbasen 

indmeldes: 

 

Feltet Anvend Kategorikode fra 

I feltet angives hvor den kategorikode, som påsættes varer ved oprettelse 

fra modelbase, som standard er oprettet. Kategorikoden angiver 
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standardværdier for produktbogføringsgruppe, varebogføringsgruppe, 

moms-bogføringsgruppekode og standardkostmetode for varen. 

Kategorikoden hentes fra tabellen Gruppefabrikat i Modelbasen. 

Felterne vedr. Standard Modelkildekode, Specifikationskode 1 og 

Specifikationskode 2 redigeres ved at vælge knappen Funktion – Rediger 

globale specifikationer: 

  

Feltet Standard modelkildekode 

I feltet indmeldes hvilken modelkilde, du ønsker at anvende som standard. 

Standard modelkilden vil automatisk blive foreslået i programmets 

skærmbilleder, men kan overskrives til en anden modelkilde. Dog vil 

standard modelkilden altid blive anvendt i forbindelse med udskrift af 

specifikationer på arbejdskort. 

Modelkilder, som anvendes i systemet, oprettes under Maskinhandel – 

Opsætning – Modelbase – Modeldatakilde. 

Felterne Specifikationskode 1 og 2 

De specifikationskoder, som angives her, vil blive anvendt som globale 

specifikationer på maskinen, dvs. de vises på maskinen, på fanen Model. 

De ønskede specifikationskoder vælges - ved hjælp af AssistButton i 

felterne - blandt specifikationerne i den valgte standard modelkilde. 

Opsætning af modelbasen 

 

Under Maskinhandel – Opsætning – Modelbase foretages opsætningen af 

selve modelbasen. 

Datakilder 

Under Modelbase – Datakilder defineres, hvilke modelbaser der p.t. skal 

kunne anvendes: 
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Der kan indmeldes en enhedskode, som vil blive påsat maskiner og varer, 

der oprettes via modelbasen. 

Hvis modelnr. ønskes påsat som leverandørvarenummer på varer, der 

oprettes via modelbasen, skal feltet ’Modelnr. er Leverandørvarenummer’ 

markeres. 

Fabrikater 

Under Modelbase – Fabrikat vises de fabrikater (f.eks. John Deere, JF), 

som findes i den valgte modelbase. 

Som hovedregel oprettes der ikke nye fabrikater i billedet, idet de 

fabrikater og beskrivelser, som vises her, skal stemme nøjagtig overens 

med de fabrikater, som kendes i modelbasen. Afvigelser herfra kan i givet 

fald betyde forkert placering på en evt. salgskanal. 

Er der behov for fabrikater, der ikke findes i modelbasen, kan disse dog 

oprettes ved at trykke F3 og derefter F2. 
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Der er endvidere mulighed for at indmelde en varekategorikode (for 

henholdsvis nyt og brugt), som automatisk sættes på de varer, der 

oprettes via modelbasen.  

Varekategorikoden skal kun indmeldes i dette billede, såfremt du under 

Forhandler servicestyring opsætning har valgt, at varekategorikode skal 

hentes fra fabrikat (varekategorikoden kan i stedet hentes fra gruppen). 

Endelig kan der indmeldes et kreditornummer, som ligeledes indsættes på 

varer, der oprettes via modelbasen. 

Dimensioner på fabrikat 

Ved at klikke på knappen Fabrikat kan der tilknyttes dimensioner til 

fabrikatkoderne. 

Dimensionerne kan tilknyttes enkeltvis (Dimensioner – Enkelt) eller flere 

ad gangen (Dimensioner – Flere). 

Ønskes samme dimension på flere fabrikater gøres følgende: 

Marker de fabrikater, hvor dimension ønskes påsat. Klik på Fabrikat – 

Dimensioner – Dimensioner Flere. Herved åbnes følgende skærmbillede: 
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I feltet Dimensionskode angives den dimensionskode, som skal tilknyttes. 

Dimensionskoden skal være oprettet under Økonomistyring – Opsætning 

- Dimensioner – Dimensioner. 

I feltet Dimensionsværdikode angives den dimensionsværdikode, der skal 

anvendes til den valgte dimensionskode. 

Dimensionsværdikoden skal være oprettet under Økonomistyring – 

Opsætning - Dimensioner – Dimensioner, Knappen Dimensioner - 

Dimensionsværdier. 

Ved klik på OK overføres oplysningerne til samtlige de markerede 

fabrikater. 

Ved at klikke på knappen Dimensioner – Dimensioner Enkelt vises et 

tilsvarende skærmbillede vedr. dimensioner, blot tilknyttes oplysningerne 

til den ene fabrikatkode, som er markeret. 

Modelgrupper 

Under Modelbase – Modelgrupper vises de modelgrupper (f.eks. traktorer, 

høstmaskiner m.v.), som findes i den valgte modelbase. 

Der kan ikke oprettes nye modelgrupper i billedet, med mindre der er hak i 

feltet: tillad gruppeoprettelse i opsætning af Modeldatakilde. 
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Der er endvidere mulighed for at indmelde en varekategorikode (for 

henholdsvis nyt og brugt), som automatisk sættes på de varer, der 

oprettes via modelbasen.  

Varekategorikoden skal kun indmeldes i dette billede, såfremt du under 

Forhandler servicestyring opsætning har valgt, at varekategorikode skal 

hentes fra gruppen (varekategorikoden kan i stedet hentes fra fabrikatet). 

Undergrupper 

Til nogle modelgrupper kan der findes en opdeling i undergrupper. 

Undergrupperne kan vises ved at klikke på knappen Gruppe – 

Undergrupper: 

 

Herved vises de undergrupper, som hører til den modelgruppe, der er 

markeret i skærmbilledet. 

Der kan ikke oprettes eller ændres på oplysningerne i billedet, idet de 

modelundergrupper, som vises her, skal stemme nøjagtig overens med 

modelbasen. 
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Hvis man har en modeldatabase til eget brug - eller det er tilladt at oprette 

nye modelundergrupper, selv om der skal afleveres data til f.eks. 

Maskinbladet/DMibrugt - kan man, hvis der i opsætning af Modeldatakilde 

er hak i feltet ’Tillad gruppeoprettelse’ få lov at oprette nye 

Modelundergrupper. 

 

I det viste eksempel er gruppen traktorer valgt (gruppe 0102), hertil hører 

følgende undergrupper: 

  

Det er endvidere muligt, at angive en Varekategori (for hhv. Ny og Brugt) i 

undergrupperne. 

Hvis man kører med hierarkiske undergrupper, vil programmet finde 

Varekategorien på laveste niveau (venligt se eksempler på side 22). 

Bemærk: Varekategorikoder angivet i undergrupper overstyres altid af 

Varekategorikode angivet på Gruppefabrikat (denne skal altså være 

blank, hvis Varekategorikode på Undergruppe skal ”slå igennem”). 

Gruppefabrikater 

Ved hjælp af knappen Gruppe i skærmbilledet med Modelgrupper kan 

man desuden få vist hvilke fabrikater, der findes inden for den valgte 

modelgruppe: 
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Modeller 

Yderligere kan man - ved at anvende knappen Modeller i dette billede – få 

specificeret hvilke modeller, der findes til den valgte 

gruppe/undergruppe/fabrikat. I eksemplet er valgt gruppen 0102 

Traktorer, Undergruppe 01 Traktorer 2WD, Fabrikatkode 18 Belarus, hvor 

der findes 2 modeller i modelbasen: 

  

Såfremt der er behov for at oprette modeller, gøres dette ved at trykke F3 

og derefter F2, hvorefter der er klar til oprettelse. 

Feltet øverst i billedet, hvor ønsket undergruppe kan angives, er kun 

tilgængeligt hvis der findes undergrupper til den valgte modelgruppe. 
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Opret ny model med specifikationer 

 

Hvis man ønsker at oprette nye modeller til en gruppe, hvor der er 

undergrupper, skal der være hak i feltet ’Tillad altid modeloprettelse’ 

under: Maskinhandel – Opsætning – Modelbase – Modeldatakilde: 

 

Dermed er det muligt at oprette en ny model under f.eks.: Traktorer 2WD 

Belarus  

 

Specifikationer 

Når Gruppe, Fabrikat og evt. undergruppe er valgt, kan de specifikationer, 

der hører til den model, der markeres i skærmbilledet, vises ved at klikke 

på knappen specifikationer: 
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Oprettelse af varer 

I billedet med modeller er der også mulighed for at anvende modelbasens 

data – her kan man oprette en vare ved at klikke på knappen Funktion: 

  

Vælges denne funktion, vil der fremkomme følgende tekstboks: 

  

Denne meddelelse skal der svares på for at den korrekte 

varekategorikode kan blive påsat den nye vare, idet der jo er mulighed for 

at anvende forskellig varekategori til hhv. nyt og brugt. 

Når der er taget stilling til, om varen er ny eller brugt, oprettes varen 

automatisk, og følgende kvittering fremkommer: 
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Varer oprettes med blandt andet følgende oplysninger: 

 Varenummer - næste ledige nummer i.h.t. valgt nummerserie til 
vareoprettelse. 

 Beskrivelse og søgebeskrivelse – model, fabrikat, f.eks. 800, Belarus. 

 Enhedskode – fra den valgte datakilde (Modelbase – Datakilde). 

 Varekategorikode (og hermed øvrige oplysninger fra 
varekategorikoden, f.eks. bogføringsgrupper, maskingruppe og 
varesporingskode) – fra enten Gruppe eller Fabrikat, afhængig af 
opsætning. 

 Leverandørs varenummer – modelnummer, såfremt dette er defineret 
for valgt datakilde (Modelbase – Datakilde). 

Dimensioner på modelgruppe 

Ved at klikke på knappen Gruppe kan der tilknyttes dimensioner til 

modelgrupperne. 

Dimensionerne kan tilknyttes enkeltvis (Dimensioner – Enkelt) eller flere 

ad gangen (Dimensioner – Flere). 

Ønskes samme dimension på flere modelgrupper gøres følgende: 

Marker de modelgrupper, hvor dimension ønskes påsat. Klik på Gruppe – 

Dimensioner – Dimensioner Flere. Herved åbnes følgende skærmbillede: 

 

I feltet Dimensionskode angives den dimensionskode, som skal tilknyttes. 

Dimensionskoden skal være oprettet under Økonomistyring – Opsætning 

- Dimensioner – Dimensioner. 



Modelbase                  
 

 

29.10.12 12 

I feltet Dimensionsværdikode angives den dimensionsværdikode, der skal 

anvendes til den valgte dimensionskode. 

Dimensionsværdikoden skal være oprettet under Økonomistyring – 

Opsætning - Dimensioner – Dimensioner, Knappen Dimensioner - 

Dimensionsværdier. 

Ved klik på OK overføres oplysningerne til samtlige de markerede 

modelgrupper. 

Ved at klikke på knappen Dimensioner – Dimensioner Enkelt vises et 

tilsvarende skærmbillede vedr. dimensioner, blot tilknyttes oplysningerne 

til den ene modelgruppe, som er markeret. 

Skabeloner 

Den sidste valgmulighed under knappen Gruppe i skærmbilledet med 

Modelgrupper giver mulighed for at oprette en skabelon til den valgte 

modelgruppe. 

Modelgruppeskabelonen gør det muligt at begrænse antallet af 

specifikationer, der overføres til maskinen ved oprettelse via modelbasen 

(og hermed begrænse antallet af oplysninger som videreføres til en 

salgskanal som f.eks. DM i brugt), ligesom rækkefølgen af de valgte 

oplysninger kan defineres her.  

Endelig kan man ved hjælp af skabelonen definere hvilke oplysninger, der 

ønskes udskrevet på arbejdskort. 

Det anbefales derfor at oprette en skabelon til hver modelgruppe i 

modelbasen. 

Første gang skærmbilledet åbnes for en modelgruppe er der ingen 

specifikationer vist: 
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Specifikationerne skal tilvælges ved at anvende AssistButton i feltet 

Specifikationstypekode, hvorved samtlige modelbasens 

specifikationstyper vises: 

  

De specifikationer, som ønskes tilknyttet skabelonen for modelgruppen, 

markeres, og ved tryk på OK overføres de til skabelonen. Ved hjælp af 

Ctrl-tasten kan der markeres flere specifikationer ad gangen, som så 

overføres i én arbejdsgang. 

Bemærk, at den rækkefølge, som specifikationerne overføres i også er 

den rækkefølge oplysningerne vises i på den enkelte maskine, samt 

udskrives i på arbejdskort. 
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Bemærk også, at oplysningerne vedr. arbejdskort og salgskanal kun kan 

tilvælges, når det er valgt at specifikationen skal kopieres til maskinen. 

Beskrivelsesteksten på de oprettede specifikationer i skabelonen kan 

ændres, såfremt der er behov herfor, men der kan ikke oprettes 

specifikationstypekoder, som ikke eksisterer i den valgte modelbase. 

  

Skabelon pr. undergruppe 

 

Det er muligt at have skabelon pr. undergruppe. Dette sættes op på 

modeldatakilden på feltet skabelon. 

 

Her vælges ’pr. Undergr.’. 

Hvis man vælger at oprette skabelon pr. undergruppe er det ikke muligt at 

lave skabelon pr. modelgruppe. Feltet Skabelon under Maskinhandel – 
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Opsætning - Modelbase – Modelgrupper - Knappen Gruppe vil være 

nedtonet. 

Skabelon pr. undergruppe oprettes under Maskinhandel – Opsætning 

Modelbase – Modelgrupper, knappen Gruppe – Undergrupper, knappen 

Undergruppe - Skabelon. 

Hvis datakilden kører på skabelon pr. undergruppe, vil der – når 

modeloplysninger påsættes en maskine - automatisk blive vist de 

specifikationer, der er indmeldt på alle relevante undergrupper, startende 

på øverste niveau og sluttende med den valgte undergruppe. 

Eksempel: 

Undergruppe                 Specifikationer 

Traktorer Motorstørrelse, kabine 

4WD Powershift 

2WD  

 

For Traktor 4WD vil skabelonen indeholde: Motorstørrelse, Kabine, 

Powershift 

For ovenstående opsætning vil skabelon for Traktor 2WD være: 

Motorstørrelse, Kabine. 

I nedenstående eksempel er MB datakilde. 
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For at opsætte skabelon på gruppen: 5 Traktorer, som har flere niveauer 

under sig (f.eks. 6 Traktorer 2 WD), skal man oprette de 

specifikationstypekoder, man ønsker at benytte på gruppe 5, ved at 

kopiere disse fra en af de underliggende grupper. 

Specifikationer på gruppe 5 Traktorer: 

 

Specifikationer under Traktorer 4 WD  
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Specifikationstypekoderne til gruppe 5 traktorer er udvalgt ved at gå ind 

på undergruppe 4WD og benytte F6-opslag. Værdien i feltet kode 

kopieres og indsættes derefter i undergruppeskabelonen til gruppe 5 

Traktorer. 

 

 

Bemærk hvis man benytter MBO som modelbase skal skabelon være pr. 

undergruppe. 

Feltmapning 

På modelbasen er det muligt at markere på specifikationstyper, at der skal 

ske mapning til de tilsvarende felter på maskinkortet. Herved undgås 

dobbelt vedligehold af data, som både findes på maskinkort og som 

maskinspecifilkation i modelbasen. 



Modelbase                  
 

 

29.10.12 18 

Mapning er muligt på følgende felter: 

 Årgang 

 Modelår 

 Standkode 

 Tæller (sidste) 

 Salgspris 

Automatikken gælder kun for primær datakilde. 

Der må kun opsættes feltmapning til feltet Årgang, hvis man indtaster 

årgang i formatet: År (f.eks. 2009)  

(Nogle datakilder f.eks. MBO (Maskinbladet Online) forudsætter at man 

benytter År som formatering, dvs. der må indtastes 4 cifre)  

Opsætning af Årgangsformatering sker under DSM opsætningen på 

Generelt fanebladet. 

 

Feltmapning sættes op under Maskinhandel – Opsætning - Modelbase – 

Datakilder, knappen Datakilde – Specifikationstyper feltet: Feltmapning. 

 

 

Her er felterne: Standkode, Salgspris og Årgang sat op. 
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Hvis man på maskinkortet ændrer Standkode til: ’Som ny’ vil det se 

således ud på Model fanen: 
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Standkode ændret til: ’Som ny’. 

I feltet Standkode er det muligt at taste F6 (Opslag) for at få de tilladte 

værdier. 

Opsættes mapning på Standkode, skal man være opmærksom på, at hvis 

ikke standkode indeholder en af de værdier, der er tilgængelig i 

modelbasen, vil indholdet af feltet blive teksten: Fejl 

Benytter man MB som modelbase skal værdien i feltet være en af 

følgende: Afhentning, Som ny, I orden, Velholdt ellers vil Standkode blive 

til: Fejl 

Hvis man senere fjerner mapning på standkode-feltet, vil værdien på 

maskinkortet skulle ændres manuelt. F.eks. vil værdien ’I orden’ blive til 

RUNS_WELL og dette vil skulle ændres manuelt på den enkelte maskine. 

Vær opmærksom på at hvis feltet: Salgspris opsættes under feltmapning 

er det ikke længere muligt at have een pris ude på salgskanalen, og en 

anden salgspris internt. 
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Felter med feltmapning skal sættes op under skabelon, på lige fod med 

andre felter. Disse felter fremkommer ikke automatisk som specifikationer, 

medmindre de er valgt for den pågældende gruppe/undergruppe. 

Felter med feltmapning vil ikke kunne redigeres i wizarden (Trin 4), men 

skal vedligeholdes under specifikationer via wizarden eller på maskinen 

under modelfanen. 

I nedenstående eksempel er der feltmapning på: Salgspris, Stand og 

Årgang    

 

 

Disse felter vil være nedtonet/ikke tilgængelige felter i wizarden (Trin 4). 

Kopier Maskinspecifikationer  

 

Når man står på et maskinkort kan man kopiere maskinspecifikationer fra 

den pågældende maskine til en eller flere maskiner. For at kopiere 

maskinspecifikationerne benyttes knappen Funktion – Kopier 

Maskinspecifikationer.   
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Alle specifikationer fra den aktuelle maskine kopieres over på den/de 

valgte maskiner, det sker uanset om modeloplysninger/maskinskabelon er 

ens med den maskine der kopieres fra. 

 

Eksempler 

 

Nedenstående eksempler, viser hvordan DSM (fra ver. 1.59) finder 

varekategorikoder til oprettelse af Maskiner. 

Eksemplerne tager udgangspunkt i Maskinhandel, der anvender 

Modeldata fra Maskinbladet. 

Eksempel1: 

I DSM opsætning er feltet ”Anvend varekategorikode fra” markeret med 

Gruppe. 

Gruppe:  

Landbrugsmaskine har varekategorikode VK1. 

Undergruppe: 

Traktorer VK2 

2WD VK3 

4WD  

Jordbearbejdning BLANK  

Plov BLANK 

 

Gruppefabrikat: 

John Deere Traktorer VK5 

New Holland Traktorer  BLANK  

Kvernland Plov  BLANK   

 

Fabrikat: 

John Deere VK6 

New Holland VK7 
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Kvernland VK8 

 

Hvis der vælges en John Deere Traktor med 2WD, returneres VK5 

Hvis der vælges en John Deere Traktor med 4WD, returneres VK5 

Hvis der vælges en New Holland Traktor med 2WD, returneres VK3 

Hvis der vælges en New Holland Traktor med 4WD, returneres VK2 

Hvis der vælges en Kverneland Plov, returneres VK1 

Eksempel2: 

I DSM opsætningen er feltet ”Anvend varekategorikode fra” markeret med 

Fabrikat. 

 

Gruppe:  

Landbrugsmaskine har varekategorikode VK1. 

 

Undergruppe:  

Traktorer VK2 

2WD VK3 

4WD  

JordbearbejdningVK12 

 

Gruppefabrikat: 

John Deere Traktorer VK5 

New Holland Traktorer 

 

Fabrikat: 

John Deere VK6 

New Holland VK7 

Kvernland VK8 

 

Hvis der vælges en John Deere Traktor med 2WD, returneres VK5 

Hvis der vælges en John Deere Traktor med 4WD, returneres VK5 

Hvis der vælges en New Holland Traktor med 2WD, returneres VK7 
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Hvis der vælges en New Holland Traktor med 4WD, returneres VK7 

Hvis der vælges en Kverneland Plov, returneres VK8 

 


