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Sekundær Modeldatabase og salgskanal 

Dette er en kort beskrivelse til håndtering af en sekundær modeldatabase 

og salgskanal.  

Vedr. opsætning af modeldatabaser og salgskanaler - se selvstændige 

beskrivelser hertil. 

På maskiner, som er oprettet med en primær modeldatabase, og som er 

på en salgskanal, skal der manuelt oprettes en sekundær modeldatabase 

og manuelt tilknyttes til salgskanal – se afsnittet manuel oprettelse. 

Ved oprettelse af maskiner via Wizarden er det muligt at tilknytte flere 

modeldatabaser, og maskiner, der oprettes via modeldatabasen, tilknyttes 

automatisk salgskanalerne – se afsnit Opret maskiner med flere 

salgskanaler. 

 Manuel tilknytning til en modeldatabase 

Via maskinkortet findes den ønskede maskine og modeldatabasen 

tilknyttes ved at vælge fanebladet Model og derefter klikke på 

bemærkningsknappen, eller ved at vælge knappen Maskine og vælge 

undermenu Specifikationer: 
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Tryk på F6 i feltet Enhedskilde 

 

 

Opret en ny modelkilde ved at angive ønsket kode i feltet Modelkilde. 

 

Se beskrivelse for specifikke modeldatabaser i de respektive beskrivelser.  
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Manuel oprettelse af maskine i salgskanal 

Gå ind under Maskinhandel – Maskiner – Maskiner, knappen Maskine – 

Salgskanal – Salgskanaler. 

 

 

 

 

Her indtastes de ønskede salgskanaler (forudsætter at maskinen er 

tilknyttet de tilsvarende modeldatabaser). 

 

Salgskanalkode: Her indtastes den kode, der er sat op i Salgskanal 

Opsætningen. 

 

Aktiv: Feltet opdateres automatisk når eksport til salgskanal køres. 
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(Hvis maskinen ikke ønskes med i eksport, skal der sættes hak i feltet 

’Udelad fra salgskanaler’ på Maskinkortet)  

Inkluder billeder: Her angives om der ønskes eksporteret billeder til 

maskinen.  

Publiceret: Den dato Maskinen sidst var med i udtræk til salgskanalen. 

 

Flere modeldatabaser ved oprettelse af maskinen.  

Når der oprettes maskiner ved hjælp af Wizarden kan der angives flere 

modeldatabaser til maskinen.  

Maskinen tilknyttes automatisk til de tilknyttede salgskanaler og når 

udtræk/eksport bliver kørt, vil salgskanal-oplysninger blive oprettet 

automatisk, så hvis en maskine ikke ønskes med i udtrækket, skal der 

sættes hak i feltet ’Udelad fra salgskanaler’ på Maskinkortet.  

Opsæt 

Under Maskinhandel – Opsætning – DSM opsætning fanebladet maskine 

Hvis der altid skal oprettes specifikationer til flere modeldatabaser 

anbefales det at der standard skal redigeres specifikationer  

 

Når der oprettes maskiner kan der fra billedet Maskinspecifikationer 

tilknyttes flere modelkilder – Vælg enhedsmodelkilde og opret en ny 

modelkilde herunder: 
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