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Salg af reservedele 

Salgsordretyper 

Der findes i Navision følgende salgsordretyper: 

 Tilbud  

 Rammeordre 

 Ordre 

 Faktura 

 Kreditnota 

 Returvareordre 

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota. 

Oprettelse af reservedelsordre 
Gå ind i menupunktet Salg & Marketing – Ordrebehandling – Ordrer og placer 
markøren på ordrehovedet. Tryk F3 og tast Enter, så der udtages et nyt 
ordrenummer. I eksemplet tildeles ordrenummer 1175. 
 
Skærmbilledet ser nu således ud: 
 

 

Kontroller, at bogføringsdatoen ( = fakturadatoen) og bilagsdato i billedets 

øverste højre hjørne er korrekt, hvis ikke placeres markøren i feltet og 

datoen ændres. 
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Hvis du kender kundenummeret, kan du indtaste nummeret direkte i feltet 

og trykke Enter. 

Hvis kundenummeret ikke kendes, kan du gøre som følger: 

Tryk F6 i feltet Kundenr. (eller klik på AssistButton i feltet) for at få vist en 

oversigt over kunder i systemet. Klik på den ønskede kunde og tryk Enter 

for at kopiere kundenummeret over på fakturaen.  

Alle relevante kundeoplysninger hentes nu automatisk til fakturahovedet, 

hvor de evt. kan ændres, hvis der er behov herfor. 

Skærmbilledet ser nu således ud: 

 

Du er nu klar til at indtaste ordrelinjer. 
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Placer markøren i feltet Type og vælg typen Vare. 

I feltet Nummer indtastes nummeret på reservedelen – tryk evt. F6 i feltet 

for at vælge reservedelen fra oversigten over varer, hvis du ikke kender 

varenummer. 

Når varens nummer er udfyldt og der er trykket Enter i feltet, ser 

skærmbilledet således ud: 

 

Linjen er nu udfyldt med oplysninger hentet fra varekortet – kontroller at 

oplysningerne er korrekte og ret, hvis der er behov herfor. 

I eksemplet ovenfor er antal ikke udfyldt. Markøren placeres derfor i feltet 

Antal, og det aftalte antal indtastes, tryk Enter. Herefter ser ordren 

således ud: 
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Salg af reservedel m/afgift 

Vi ønsker nu på samme ordre at sælge 1 stk. brændstoffilter (varenr. 

GR1500SK3022). Derfor klikker vi i varenummerfeltet under den 

eksisterende linje og indtaster GR1500SK3022i Nummer-feltet og trykker 

Enter. I feltet Antal tastes 1. 

 

Varenummeret GR1500SK3002 er afgiftsbelagt og derfor vælger vi at 

beregne afgiften, ved at klikke på Funktion - Beregn Afgifter. 
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Herefter ser ordren ud som nedenfor: 

 

Bemærk at afgifter kan beregnes så ofte det ønskes. Det er endvidere 

muligt at opsætte programmet til at beregne dette automatisk ved 

bogføring. Hvis dette er aktiveret (Service - Opsætning – DSM opsætning, 

fanen Generelt), beregnes afgifterne ikke blot ved bogføring, men også 

ved fremkaldelse af salgsstatistikken (F9) på salgsordre. 
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Salg af erstatningsvare 

Den sidste vare, vi ønsker på denne ordre, er GR9710300. Vi skifter til ny 

linje og indtaster nummeret i Nummer-feltet på den nye linje og skriver 1 i 

Antal feltet. 

Da varen er erstattet fremkommer nedenstående vindue: 

 

Heraf fremgår det, at GR9710304 kan erstatte GR9710300, og at der er 

en beholdning på 3 stk. 

Tryk ENTER eller klik OK og varelinjen på ordren ændres automatisk til 

det nye nummer. 

Bogføring 

Herefter er salgsordren klar til bogføring – dette gøres ved at klikke på 

knappen Bogføring og vælge enten Bogfør eller Bogfør og udskriv. 

Der vil herefter fremkomme en afkrydsningsboks, hvor du skal vælge 

Lever og fakturer og derefter klikke OK: 
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Den bogførte salgsordre kan herefter ses i menupunktet  Salg & 

Marketing – Oversigt – Bogførte fakturaer. 
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Kreditnota 

Det viser sig nu at Oline Rasmussen (kundenr. 30000) ikke ønsker de 

varer vi har faktureret til hende på faktura 450087. 

Derfor oprettes en kreditnota ved at gå ind på menuen Ordrebehandling 

og vælge kreditnota og trykke F3. I stedet for at indtaste kundenummeret 

og alle varelinjer, vælger vi Funktion – Kopier linjer: 

 

og Kopier linjer vinduet, fremkommer.  

Her vælges Bogf. faktura og i Bilagsnr. indtastes 450087. Der skal være 

markering i Indkluder hoved og INGEN markering i Genberegn linjer: 

 

Tryk OK og Navision har nu dannet en Kreditnota med alle linjer, magen 
til Fakturaen. 

 



Salg af reservedele                  
 

 

 9 

 

Kreditnotaen bogføres og udskrives, ved at trykke Shift+F11. 

 


