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Leverancebesked og følgeseddel via E-mail (PDF). 

I systemet er der mulighed for at få sendt ordrebekræftelse og 

leverancebesked som PDF-fil via E-mail. 

 

Opsætning 

For at få sendt leverancebesked og/eller følgeseddel pr. E-mail skal der 

foretages følgende opsætning: 

DSM opsætning 

Her skal feltet Salg E-mail advisering markeres. 

Herudover skal felterne Send ordrebekræftelse og/eller Send Leverance 

markeres, alt efter hvilke bilag der ønskes sendt via E-mail. 

 

Bemærk, at hvis der markeres i feltet Salg E-mail advisering så vil en evt. 

opsætning vedr. salgsleveranceudskrift på fanen Generelt IKKE blive 

anvendt, leverancebesked vil altid blive sendt. 

Rapportvalg 

Følgende rapporter kan anvendes til PDF/mail: 

Ordrebekræftelse: .......................  6038976 DSM Order Confirm. 

Leverance:  ................................. 6038973 DSM Sales Shipment 
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Rapporterne skal være indmeldt som første valg under rapportvalg for 

salg for henholdsvis Leverance og Ordre 

 

PDF mailbeskedtekster 

Hvis bilag skal sendes pr. E-mail skal systemet være opsat til PDF, og der 

skal være opsat PDF mailbeskedtekster til de rapporter, der skal 

anvendes (Opsætning – It-administration – PDF). 

 

 

Se vejledningen PDF-udskrift af eksterne dokumenter for yderligere 

oplysninger vedr. opsætning til anvendelse af PDF. 

Debitor 

På debitorkortet skal feltet Dokumenter pr. E-mail være markeret: 
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Benyttes der Magento Web Shop er det ikke nødvendigt at påføre 

mailadresse på kundekortet, idet mailadressen hentes via kontaktkortet. 

Dog kan der tilføjes ekstra mail-adresser under knappen Debitor – PDF 

Mail-adresser. 

 

 

Er der mailadresse på både kontakten og under PDF mail-adresser vil der 

således blive afsendt flere e-mails. 

Benyttes der ikke Magento Web Shop vil mailadressen blive hentet fra 

kundekortet. 

Er der tilføjet en ekstra mailadresse under PDF mail-adresser til den 

relevante rapport vil denne mailadresse blive anvendt i stedet for 

kundens, dvs. der afsendes altid kun én E-mail. 

 

Kontakt 

E-mailadresse fra kontaktkortet anvendes kun i forbindelse med Web 

Shop. 
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Kontakten skal være typen Person, og E-mail adresse skal være angivet 

på fanen Kommunikation på kontaktkortet.  

Endvidere skal kontakten være påført ordren i feltet Kundeattentionnr. på 

salgsordren (fanen Kundeatt.). 

Ordrebekræftelse 

Dannelse af ordrebekræftelse på mail kan ske manuelt via Salgsordre - 

Udskriv – Ordrebekræftelse. 

Anvendes Web Shop, og opsætning er foretaget dannes der automatisk 

en ordrebekræftelse ved oprettelse af en web-salgsordre via 

salgsintegrationen. 

Leverancebesked 

Leverancebesked sendes automatisk på mail, når der bogføres en 

leverance på salgsordren. 

 

 


