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Overflytningsordre maskiner 

Under Maskinhandel – Maskiner er der mulighed for at oprette 

overflytningsordrer på maskiner, således at maskiner – eller 

maskinvarenumre – kan flyttes mellem lokationer, på samme måde som 

alm. varer. 

Menupunktet Overflytningsordrer findes også under Lagersted – Ordrer & 

Kontakter. 

Overflytning af maskiner/maskinvarenumre kan foretages alene via 

menupunktet Overflytningsordrer, eller der er mulighed for at kombinere 

overflytningen med pluk/læg-på-lager aktiviteter. 

Overflytningsordre maskine 

I nedenstående eksempler foretages overflytning af en maskine fra 
lokation grøn til lokation gul. Overflytning foretages uden at anvende 
pluk/læg-på-lager. 

Overflytningsordre maskine 

Lagerleverance 

Først oprettes overflytningsordren – ordrehovedet udfyldes på samme 

måde som ved flytning af varer, dvs. med oplysninger om fra-, til- og 

transit-lokation: 

 

Herefter indtastes maskinnr. på linjen og antalsfeltet udfyldes med 1 stk.: 
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Dimensioner og varesporing oprettes automatisk: 

 

 

Herefter vælges knappen Bogfør – Bogfør (eller evt. Bogfør & udskriv).     

I dialogboksen vælges Lever: 

 

 Nu er maskinen overflyttet til transit-lokationen: 



Overflytningsordre maskiner                  
 

 

8.3.13 3 

 

 

Lagermodtagelse 

Herefter bogføres modtagelsen via knappen Bogfør – Bogfør (eller evt. 

Bogfør & udskriv). I dialogboksen vælges Modtag: 

 

Nu er maskinen flyttet fra transit-lokationen til den gule lokation, som vi 

ønskede at flytte til: 

 

Overflytningsordren slettes automatisk, når bogføringen er afsluttet. 

Overflytningsordre maskinvare 

Lagerleverance 

Først oprettes overflytningsordren – ordrehovedet udfyldes på samme 

måde som ved flytning af varer, dvs. med oplysninger om fra-, til- og 

transit-lokation. 

Herefter indtastes maskinvarenr. på linjen og antalsfeltet udfyldes med 1 

stk.: 
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Herefter indtastes varesporing under knappen Linje – Varesporingslinjer – 

Levering: 

 

Maskindimension tilføjes under knappen Linje – Dimensioner: 

 

Herefter vælges knappen Bogfør – Bogfør (eller evt. Bogfør & udskriv). I 

dialogboksen vælges Lever: 
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 Nu er maskinen overflyttet til transit-lokationen: 

 

Lagermodtagelse 

Herefter bogføres modtagelsen via knappen Bogfør – Bogfør (eller evt. 

Bogfør & udskriv). I dialogboksen vælges Modtag: 

 

Nu er maskinen flyttet fra transit-lokationen til den gule lokation, som vi 

ønskede at flytte til: 

 

Overflytningsordren slettes automatisk, når bogføringen er afsluttet. 

 



Overflytningsordre maskiner                  
 

 

8.3.13 6 

Overflytningsordrer kombineret med pluk/læg-på-lager 

I nedenstående eksempler foretages igen overflytning af en maskine fra 

lokation grøn til lokation gul. Overflytning foretages denne gang med 

anvendelse af pluk/læg-på-lager. 

Overflytningsordre maskine 

Lagerleverance 

Først oprettes overflytningsordren – ordrehovedet udfyldes på samme 

måde som ved flytning af varer, dvs. med oplysninger om fra-, til- og 

transit-lokation: 

 
 

Herefter indtastes maskinnr. på linjen og antalsfeltet udfyldes med 1 stk.: 

 

Dimensioner og varesporing oprettes automatisk, som vist i det tidligere 

eksempel. 

Herefter frigives ordren (Alt + n + f) og knappen Funktion – Læg-På-

Lager/Pluk (lager) vælges. Herved åbnes følgende billede: 
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På fanen Indstillinger skal felterne vedr. pluk og læg-på-lager være 

markeret: 

 

Når kørslen er færdig fremkommer der besked om at der er oprettet en 

pluk-aktivitet – denne kan vises via knappen Ordre – Læg-på-lager-/ 

Pluklinjer (lag.) – knappen Linje- Kort: 

 

Her indtastes håndteringsantal, hvorefter pluk-aktiviteten bogføres – på 

overflytningsordren fremgår det nu at der er leveret 1 stk – maskinen er 

nu på transit-lokationen: 
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Lagermodtagelse 

For at modtage maskinen vælges knappen Funktion - Læg-På-Lager/Pluk 

(lager) vælges. Herved åbnes følgende billede: 

 

På fanen Indstillinger skal felterne vedr. pluk og læg-på-lager være 

markeret: 

 

Når kørslen er færdig fremkommer der besked om at der er oprettet en 

læg-på-lager aktivitet – denne kan vises via knappen Ordre – Læg-på-

lager-/Pluklinjer (lag.) – knappen Linje- Kort: 
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Her indtastes håndteringsantal, hvorefter læg-på-lager aktiviteten 

bogføres. 

Nu er maskinen flyttet fra transit-lokationen til den gule lokation, som vi 

ønskede at flytte til: 

 

Overflytningsordren slettes automatisk, når bogføringen er afsluttet. 

 

Overflytningsordre maskinvare 

Lagerleverance 

Først oprettes overflytningsordren – ordrehovedet udfyldes på samme 

måde som ved flytning af varer, dvs. med oplysninger om fra-, til- og 

transit-lokation. 

Herefter indtastes maskinvarenr. på linjen og antalsfeltet udfyldes med 1 

stk.: 
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Herefter frigives ordren (Alt + n + f) og knappen Funktion – Læg-På-

Lager/Pluk (lager) vælges. Herved åbnes følgende billede: 

 

På fanen Indstillinger skal felterne vedr. pluk og læg-på-lager være 

markeret: 

 

Når kørslen er færdig fremkommer der besked om at der er oprettet en 

pluk-aktivitet – denne kan vises via knappen Ordre – Læg-på-lager-/ 

Pluklinjer (lag.) – knappen Linje- Kort: 
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Her indtastes håndteringsantal og eksternt serienr. på den maskine, som 

plukkes. Herefter bogføres pluk-aktiviteten – på overflytningsordren 

fremgår det nu at der er leveret 1 stk – maskinen er nu på transit-

lokationen: 

 

Lagermodtagelse 

For at modtage maskinen vælges knappen Funktion - Læg-På-Lager/Pluk 

(lager) vælges. Herved åbnes følgende billede: 

 

På fanen Indstillinger skal felterne vedr. pluk og læg-på-lager være 

markeret: 
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Når kørslen er færdig fremkommer der besked om at der er oprettet en 

læg-på-lager aktivitet – denne kan vises via knappen Ordre – Læg-på-

lager-/Pluklinjer (lag.) – knappen Linje- Kort: 

 

Her indtastes håndteringsantal, hvorefter læg-på-lager aktiviteten 

bogføres. 

Nu er maskinen flyttet fra transit-lokationen til den gule lokation, som vi 

ønskede at flytte til: 

 

Overflytningsordren slettes automatisk, når bogføringen er afsluttet. 


