
Integration til Unifaun Online og Pacsoft                  
 

 

06.02.14 1 

Integration til Unifaun Online og Pacsoft 

Unifaun Online er et internetbaseret system, som kan håndtere flere 

forskellige speditørfirmaer. 

I systemet kan man eksempelvis udskrive etiketter, fragtsedler, toldpapirer 

m.v., og der sker automatisk EDI-overførsel til valgt speditør. 

For at anvende Unifaun Online skal der indgås en aftale herom med 

firmaet Unifaun, hvor man vælger om man ønsker at anvende standard- 

eller plusaftale – læs mere herom på hjemmesiden 

http://www.unifaun.se/sv/products/unifaun_online.aspx 

På siden 

https://www.unifaunonline.se/ufoweb/frame/ufo_SE/docs/se_uf_index.html 

findes link til Unifaun utskriftsplugin, som skal installeres. Vejledning, til 

installationen finder du i dokumentet ’Kom igång med Unifaun Online’. 

Under installationsprocessen skal du angive en sti til en mappe, hvor filer 

fra DSM er lokaliseret. 

Denne sti skal også angives i DSM, under Unifaun opsætning. 

I DSM-systemet er der integration til Unifaun Online fra salg (reservedele) 

og fra maskinsalg. 

Opsætning 

 

Opsætningsskærmbilledet til Unifaun Online finder du i menuen 

Opsætning – IT-administration – Unifaun – Unifaun opsætning: 

 

 

http://www.unifaun.se/sv/products/unifaun_online.aspx
https://www.unifaunonline.se/ufoweb/frame/ufo_SE/docs/se_uf_index.html
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Felter vedr. E-mail 

Felterne anvendes i forbindelse med valg af Unifaun Online Plus, hvor der 

er mulighed for advisering via e-mail. 

Feltet Filplacering 

Her skal angives en sti-vej, hvor data, der videresendes til Unifaun, i 

første omgang placeres i form af html-filer. 

Vælg som hovedregel et drev/en sti, som er fælles for alle brugere, da der 

ellers kan opstå fejl for nogle brugere. Anvend helst en UNC-sti (altså 

eksempelvis: \\servernavn\Unifaundata\fradsm eller 

\\servernavn\Unifaundata\historik ). 

Feltet Std. Overfør til speditør 

Hvis feltet er markeret vil dette bevirke at feltet ’Overfør til speditør’ på 

salgsordrer og overflytningsordrer ligeledes vil være markeret ved 

ordreoprettelse. 

Generel opsætning af speditørinformation 

Via knappen Speciel speditørinformation opsættes generelle 

speditørservicekoder. Dette er instrukser til speditøren om, hvordan 

pakken skal afsendes. 

Denne opsætning gælder for alle debitorer og lokationer, der ikke har en 

individuel speditør-opsætning. 

 

Koder hertil findes på Post Danmarks hjemmeside. 
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Speditørservicekoder oprettes ved brug af F6 i feltet Speditørservicekode: 

 

Speciel speditørkoder kan oprettes ved brug af F6 i feltet Speciel 

speditørkode: 

 

Koden NOTSMS bruges ved SMS-notifikation.  

Sættes der %1 ind i feltet Underordnet værdi, anvendes information fra 

SMS Mobilnr.-feltet på den bogførte leverance. 
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Individuel speditør-opsætning 

Der kan laves individuel opsætning af speditør-koder på henholdsvis 

debitor og lokation. 

Debitor: 

På debitorkortet vælges knappen Debitor og Speciel speditørinformation: 
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Lokation: 

På lokationskortet vælges knappen Lokation og Speciel 

speditørinformation: 

 

 

 

Opsætning af speditører 

 

Opsætningsskærmbilledet til speditører finder du i menuen Salg & 

marketing – Ordrebehandling - Opsætning – speditører: 
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Feltet System 

I kolonnen system udfyldes normalt med Unifaun, men hvis der i kode er 

indtastet PDK, PLAB eller PBREV foreslås automatisk Pacsoft (fordi de 3 

koder vedrører Post Danmark og Posten (Sverige)). 

 

Speditørinformationer via salgsordre (reservedele og maskiner) 

 

På salgsordren er der på fanen Levering mulighed for at angive 

speditiøroplysninger. 

Oplysningerne vil blive overført til den bogførte leverance, hvor der dog 

fortsat er mulighed for at ændre dem. 
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Hvis feltet ’Overfør til speditør’ er markeret, vil der med det samme blive 

afsendt data til Unifaun i forbindelse med bogføring af leverancen. 

Oplysningerne kan dog stadig redigeres og gensendes på den bogførte 

leverance. 

Speditørinformationer via overflytningsordre 

På overflytningsordrer er der via knappen Ordre – 

Forsendelsesoplysninger mulighed for at angive speditionsoplysninger. 

 

 

 

Hvis feltet ’Overfør til speditør’ er markeret, vil der med det samme blive 

afsendt data til Unifaun i forbindelse med bogføring af leverancen. 

Speditørinformationer via pluk 

 

Speditionsoplysninger kan alternativt påføres via pluk-funktionen. 

På pluklistekortet, under knappen Pluk, vælges 

Forsendelsesinformationer – herved fremkommer billede til indtastning af 

oplysninger vedr. speditør, vægt m.v.: 
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Tryk på Esc gemmer oplysningerne, og salgsordrens / 

overflytningsordrens oplysninger opdateres automatisk. Oplysningerne 

overføres også til den bogførte salgsleverance ved bogføring af pluk til 

salgsordre. 

Send data til Unifaun Online fra bogført leverance 

 

På den bogførte leverance vil evt. speditøroplysninger, der er indmeldt på 

ordren eller via pluk, blive vist på fanen Levering. 

Her kan oplysningerne redigeres, eller der kan ny-indtastes informationer. 
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Når oplysningerne er udfyldt som ønsket, vælges Funktion – Send data til 

Unifaun – herved fremkommer følgende kvittering på skærmen: 

 

Dette betyder at der nu er dannet en XML-fil, som er gemt på den 

placering, der er angivet i opsætningen, og at oplysningerne er overført til 

Unifaun Online. 

Der kan nu logges på til Unifaun (bruger-id / adgangskode udleveres af 

Unifaun), på siden www.unifaunonline.se: 

 

 

Herefter vælges menupunktet Frakthandlinger, og herunder vælges 

Lagrade utskrifter, knappen Sök opdaterer billedet, dvs. henter nye 

poster: 

http://www.unifaunonline.se/
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Det er også fra denne side at de kan udskrives pakkelabels, toldpapirer 

m.v. efter ønske. 

Send data til Unifaun Online via opgaveplanlægger 

 

I stedet for at afsende data vedr. de enkelte leverancer en for en, så er 

der mulighed for at gøre dette via opgaveplanlæggeren. 

I opgaveplanlæggeren (Opsætning – IT-administration – 

Planlægningsopgave – Planlægningsopgave) oprettes en ny 

planlægningsopgave, der eksempelvis sættes til afvikling dagligt midt på 

eftermiddagen: 
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Herved afsendes data vedr. alle bogførte leverancer med 

speditøroplysninger automatisk til Unifaun Online, dog kun for leverancer, 

der ikke tidligere er afsendt. 

 

Styring af udskrift til forskellige printere 

 

Unifauns OnlineConnect (det program der styrer afsendelse af filerne til 

Unifaun/Pacsoft), kan opsættes med flere konti, med hver deres filmaske, 

filplacering og printer. Her er det muligt at skrive koderne 

 P for Pacsoft og U for Unifaun. 

 R – for salg (reservedele) og M – for Maskinhandel. 

 Derudover skal filnavnet også indeholde Ansvarscenterkode. 

I Unifaun OnlineConnect, styres hvilke konti der skal sendes med, vha. 

filmasken. 

 

Filnavnet skal fremover navngives med eks.: 

UMLANGÅ{xxxxxx}.xml (Unifaun_Maskinhandel Ansvarscenter Langå) 

PRLANGÅ_{xxxxxx}.xml (Pacsoft Salg (reservedele) Ansvarscenter 

Langå). 

 

Eksempel på filnavn (fra JMAUDV):  

PRLANGÅ{F0A4661D-D6C4-4909-AABE-172567009FDC}.xml 

 

 

 


