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Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr 

Lagerværdien på en maskine kan reguleres på flere måder i systemet. 

Reguleringen kan f.eks. bogføres manuelt i en værdireguleringskladde (på 

lagermenuen), eller værdireguleringen kan ske via en serviceordre, f.eks. i 

forbindelse med montering af udstyr.  

Se evt. også vejledning vedr. Tilkøb på maskiner 

Værdireguleringskladde 

 

Hvis der ikke anvendes automatisk regulering af lagerværdi via 

serviceordrer, eller hvis en maskines lagerværdi ønskes reguleret manuelt 

af anden årsag, kan dette gøres ved at bogføre en 

værdireguleringskladde. Værdireguleringskladden finder du på menuen 

Lagersted - Lager. 

I eksemplet ønsker vi at regulere lagerværdien på maskine 000456, som 

er indkøbt til en pris på 100.000,00 kr. 

Før regulering foretages, er der bogført følgende poster på maskinen: 

  

Skærmbilledet til indtastning af værdireguleringskladden ser således ud: 
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Når ønsket kladdenavn er valgt, indtastes først oplysninger om ønsket 

bogføringsdato, bilagsnummer, samt nummeret på den maskine, der skal 

værdireguleres. Herefter ser skærmbilledet således ud: 

  

Placér derefter markøren i feltet ’Udlign.postløbenr.’ og tryk F6 for at se 

poster til maskinen. 

Vælg maskinens købspost, og tryk enter for at overføre tallene til 

værdireguleringskladden. 

Skærmbilledet ser nu således ud: 
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I feltet ’Lagerværdi (reguleret)’ indtastes nu den nye lagerværdi. Ønskes 

værdien opskrevet med 10.000,00 skal der i eksemplet indtastes 

110.000,00, dvs. det er totalværdien, der skal indmeldes, ikke kun 

reguleringsbeløbet. Feltet ’Beløb’ vil automatisk blive udfyldt med 

differencen mellem felterne ’Lagerværdi (Beregnet)’ og ’Lagerværdi 

(Reguleret)’. 

Lagerværdireguleringen er nu klar til bogføring (knappen Bogfør). 

Kontering 

Efter bogføring er der nu følgende finansposter på maskinen: 

  

Finanskontonumrene til de to lagerværdireguleringsposter hentes via 

bogføringsopsætningen. 

Det varenummer, som maskinen er knyttet til, anvendes til at fremfinde de 

kontonumre, der anvendes. 
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Lagerreguleringskontoen – i eksemplet konto 14320 – hentes via 

varenummerets produktbogføringsgruppe i kombination med blank 

virksomhedsbogføringsgruppe (opsættes under Økonomistyring – 

Opsætning – Bogføringsgrupper - Generelt – Bogføringsopsætning): 

 

Lagerkontoen – i eksemplet konto 64212 – hentes via varenummerets 

varebogføringsgruppe i kombination med angivet lokation (opsættes 

under Opsætning – Programopsætning – Økonomistyring – 

Bogføringsgrupper – Lageropsætning): 

 

Regulering af lagerværdi via serviceordre 

I forbindelse med montering af udstyr, kan lagerværdiregulering ske 

automatisk, såfremt systemet er sat op til det.  
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Opsætning på debitor 

Den debitor, der er angivet som ’Egen maskin debitor’ i DSM opsætning, 

tilhører – ligesom alle andre debitorer – en bogføringsgruppe:  

 

Bogføringsgruppen på denne debitor skal have en markering i feltet ’Reg. 

lagerværdi med serviceomk.’, såfremt serviceordren automatisk ønskes 

markeret for automatisk lagerværdiregulering: 

 

Serviceordren oprettes 

Når opsætningen er på plads, vil serviceordren være markeret for at 

serviceomkostninger automatisk skal generere 

lagerværdireguleringsposter: 

Kladdelinier til maskinlinien oprettes som vanligt, og ordren bogføres. 

I bogføringsøjeblikket vil der automatisk blive dannet 

værdireguleringsposter: 
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Der værdireguleres med ét samlet beløb, som inkluderer både timer, 

reservedele, afgifter og serviceomkostninger. 

Kontering 

Kontering fremfindes på samme måde, som når værdiregulering bogføres 

manuelt i en værdireguleringskladde. 

Dvs. at det varenummer, som maskinen er knyttet til, anvendes til at 

fremfinde de kontonumre, der anvendes. 

Lagerkontoen hentes via varenummerets varebogføringsgruppe i 

kombination med angivet lokation (opsættes under Opsætning – 

Programopsætning – Økonomistyring – Bogføringsgrupper – 

Lageropsætning). 

Lagerreguleringskontoen hentes via maskin-varenummerets 

produktbogføringsgruppe i kombination med 

virksomhedsbogføringsgruppe fra serviceordrens faktureringsdebitor 

(opsættes under Økonomistyring – Opsætning – Bogføringsgrupper - 

Generelt – Bogføringsopsætning). 

 


