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Udskrivning af fragtbrev til Danske Fragtmænd/Post Danmark 

 

Der er mulighed for udskrivning af fragtbreve til: Danske Fragtmænd og 

Post Danmark. Til dette formål er der 2 rapporter der skal sættes op under 

rapporter i menuen Salg & Marketing – Udskrifter – Rapporter.  

Under menuen Salg & Marketing – Udskrifter - Rapporter vælges 

funktionen Ret og der tastes F3 for at indsætte en ny rapport. 

Rapport: 6051891 Fragtbrev Danske Fragtmænd 

Rapport: 6051892 Fragtbrev Post Danmark 

 

 

Der er endvidere mulighed for at udskrive fragtbreve direkte fra salgsordre 

og fra bogført faktura via knappen Udskriv. 

Begge rapporter skal udskrives på en printer med gennemslag (Matrix-

printer).  

Begge rapporter har et fast layout, der passer til henholdsvis Danske 

Fragtmænd og Post Danmark ´s standard fragtbreve. 
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Udskriv fragtbrev til Danske Fragtmænd 

 

Når man fra Salg & Marketing – Udskrifter - Rapporter har markeret: 

Fragtbrev Danske Fragtmænd og valgt udskriv fremkommer følgende: 

 

 

Type: Her kan vælges blank, debitor eller kreditor. 

Hvis der vælges blank betyder det, at man vil udskrive et fragtbrev uden 

at få hjælp til indtastning af navn/adresse oplysninger ud fra enten debitor- 

eller kreditor-tabellen. (fx en leveringsadresse) 

Når der er valgt blank startes med at indtaste navn, og 

adresseoplysninger. 

Hvis man i stedet vælger Debitor eller Kreditor kan man indtaste eller 

søge i tabellen via F6 og finde den ønskede debitor eller kreditor og 

dermed få navn og adresseoplysninger herfra. 

Der er også mulighed for at anvende leveringsadresse fra den valgte 

debitor (såfremt typen er debitor). 

Kontakt: Her indtastes evt. en kontaktperson, der på udskriften vil blive 

udskrevet i forbindelse med modtager adressen. 

Antal: Her indtastes antal pakker eller paller, der skal sendes. 

 



Udskrivning af fragtbrev til Danske Fragtmænd/Post Danmark                 
 

 

20.3.12 3 

Art: Her angives om det er en pakke eller palle, der skal sendes. 

Indhold: Hvad indeholder pakken/pallen fx plovskær. 

Vægt/rumfang: Hvad vejer pakken/pallen. 

Der er mulighed for at indmelde maks. 4 linier. 

Franko: hvis der sættes hak i feltet franko, vil der være sat kryds over 

ufranko på formularen. Udfyldes feltet ikke vil der være kryds over franko. 

Udskriv virksomhedsinfo: Her sættes hak hvis der ønskes udskrevet 

virksomhedsoplysninger. (dvs. at man ikke har eget firmanavn fortrykt på 

fragtbrevet) 

Herefter vælges Udskriv. Efter udskrivning/visning af udskrift er 

indstillingerne nulstillet/blanket og der kan indtastes nye oplysninger til 

næste fragtbrev. 

 

Udskriv fragtbrev til Post Danmark 

 

Når man fra Salg & Marketing – Udskrifter - Rapporter har markeret: 

Fragtbrev Post Danmark og valgt udskriv fremkommer følgende: 
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Type: Her kan vælges blank, debitor eller kreditor. 

Hvis der vælges blank betyder det, at man vil udskrive et fragtbrev uden 

at få hjælp til indtastning af navn/adresse oplysninger ud fra enten debitor- 

eller kreditor-tabellen. (fx en leveringsadresse) 

Når der er valgt blank startes med at indtaste navn, og 

adresseoplysninger. 

Hvis man i stedet vælger Debitor eller Kreditor kan man indtaste eller 

søge i tabellen via F6 og finde den ønskede debitor eller kreditor og 

dermed få navn og adresseoplysninger herfra. 

Der er også mulighed for at anvende leveringsadresse fra den valgte 

debitor (såfremt typen er debitor). 

Kontakt: Her indtastes evt. en kontaktperson, der på udskriften vil blive 

udskrevet i forbindelse med modtager adressen. 

Vægt/rumfang: Hvad vejer pakken/pallen. 

Udskriv virksomhedsinfo: Her sættes hak hvis der ønskes udskrevet 

virksomhedsoplysninger. (dvs. at man ikke har eget firmanavn fortrykt på 

fragtbrevet) 

Herefter vælges Udskriv efter udskrivning/visning af udskrift er 

indstillingerne nulstillet/blanket og der kan indtastes nye oplysninger til 

næste fragtbrev. 

 

 

Se i øvrigt vejledningen WebPack, som er PostDanmarks nye løsning til 

håndtering af forsendelser. 

 

 


