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Rapporten ”Værdiliste (Maskiner)” 

 

Rapporten Værdiliste (Maskiner) har rapport-id 6038968. 

Rapporten viser lagerværdi for de maskiner, hvor antal på lager er 

forskellig fra nul eller lagerværdien er forskellig fra nul.  

 

Antal på lager vil være nul indtil maskinen er købt – modtagelse medfører 

ikke at der er 1 stk. på lager. 

 

Rapporten er ikke lavet til afstemningsformål – ønsker du at afstemme 

maskinlagerværdi anbefales rapporten ”Afstem Maskinværdi” rapport nr. 

6039011 

Bestilling af rapport 

Når rapporten vælges åbner følgende billede: 

 

Her kan der sættes filter på maskinnummer, maskingruppekode og feltet 

Svømmende vare. Det er muligt at selektere på alle felter fra 

maskinkartoteket hvis felterne vælges. 

Vælg fanen Indstillinger og følgende billede åbnes: 
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Her findes forskellige valg og fravalg: 

 Nye maskiner udskrives 

Feltet skal markeres, hvis nye maskiner skal medtages på listen 

 

 Brugte maskiner udskrives 

Feltet skal markeres, hvis brugte maskiner skal medtages på listen 

 

 Medtag negativt lager (Værdi <= 0) 

Feltet skal kun markeres, hvis maskiner med negativ og nul 
lagerværdi skal medtages på listen. Det vil typisk være maskiner der 
er solgt før de er købt. 

Er feltet ikke markeret vil teksten:  

”Maskiner med negativ lagerværdi er fravalgt!” stå øverst på listen.  

 

 Vis afstemning efter køb 

Medtager maskiner der er modtaget efter dato for værdiopgørelse og 
hvor fakturaen er modtaget før eller på dato for værdiopgørelses.  

Disse maskiner udskrives i et separat afsnit efter den normale 
værdiliste. 

 

 Dato for værdiopgørelse 

Her noteres den dato værdiopgørelsen skal være pr. 

 

 Advarsler 

 Blank – der udskrives ikke advarsler 

 Udskriv advarsler – der udskrives advarsler 

 Kun advarsler – der udskrives kun advarsler 

 

 Dan tekstfil 
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Danner en tekstfil (default CSV) som kan indlæses direkte i fx Microsoft 
Excel. 

Tekstfilen dannes både når der vælges Udskriv og Vis udskrift. 

 

 Sti og filnavn 

Hvis du har sat hak i Dan tekstfil, så skal du angive sti og filnavn på 
tekstfilen som dannes. 

 

 

Rapporten 

 

 

 

 

Når Maskiner med negativ lagerværdi fravælges - fravælges de uanset 

antal på lager 

 

 

Tekstfilen 

 

Hvis der er valgt Dan tekstfil dannes en tekstfil med en overskriftslinje og 

følgende felter: 

 Kode for ny/brugt 
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 Maskingruppe 

 Maskinnummer 

 Beskrivelse 1 

 Indkøberkode 

 Serienr. (ekstern) 

 Varenr. 

 Maskinlokation 

 Timetæller 

 Årgang 

 Lagerdage 

 Købsdato 

 Købt hos 

 Salgspris 

 Købspris  

 Værdiregulering 

 Omkostninger 

 Beregnet kostpris 

 Lagerværdi 

 

 

 
 

 

 


