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Service kit 

Service kit funktionen kan anvendes i følgende programmer: 

 Salgsordre 

 Salgsfaktura 

 Serviceordre 

 Serviceordre (kvik) 

 Maskinkladde. 

Oprettelse af service kit 

 

 

Service kits oprettes under Lagersted – Opsætning – Service kit: 

 

Feltet Kode 

I feltet Kode indtastes den betegnelse, som servicekittet skal have. 

Det er denne kode, der skal indtastes, når et kit ønskes indsat på f.eks. en 

salgsordre. 

Feltet Beskrivelse 

I feltet Beskrivelse indtastes en tekst, der beskriver det oprettede kit. 

Feltet Serviceordretype 

Hvis servicekittet ønskes tilknyttet en bestemt serviceordretype, skal 

denne indtastes i dette felt. Herved kan der kun vælges de kits, der har 

den korrekte serviceordretype, når der indsættes kit-varer på en 

serviceordre. 
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Felter vedr. Modeldatakilde m.v. 

Hvis servicekittet ønskes tilknyttet en bestemt type maskine, skal denne 

indtastes i dette felt. Herved kan der kun vælges de kits, der har de 

korrekte model- og fabrikatoplysninger, når der indsættes kit-varer på en 

serviceordre. 

Feltet Kit type 

I dette felt angives, om kitlinjen er en vare eller en ressource. 

Feltet Nummer 

I dette felt indtastes varenr. /ressourcenr., afhængig af valgt type. 

Feltet Arbejdstype 

Hvis Kit type er ressource kan det være relevant også at udfylde hvilken 

arbejdstype der ønskes benyttet. 

Når der er en arbejdstype på service kit og dette kit anvendes i service, 
overføres arbejdstypen til servicefakturalinjen, så denne kan indgå i 
prisberegningen. 
I Salg, hvor arbejdstype ikke findes, ignoreres arbejdstypen. 
 

Feltet Beskrivelse 

Beskrivelsen hentes til dette felt fra hhv. vare eller ressource. 

Feltet Enhedskode 

I feltet kan du angive en enhedskode, hvis enhedskoden på kittet f.eks. 

afviger fra enhedskoden på varen. 

Er feltet ikke udfyldt hentes enhedskode automatisk fra varen / 

ressourcen. 

Feltet Antal 

I feltet angives hvor mange enheder af varen / ressourcen, der indgår i 

kittet. 

Indsætte kit på serviceordre 

 

Som eksempel vises et eksempel på indsættelse af kit på en serviceordre 

(kvik) – indsættelse af kit på serviceordre og maskinkladde foregår på 

samme måde. 

Først oprettes serviceordrehovedet på sædvanlig vis med oplysninger om 

kunde, maskinnr., evt. serviceordretype m.m. 

Er der almindelige vare-, ressource-, eller finanslinjer til ordren, kan disse 

indsættes både før og efter indsættelse af kit, dvs. 

indsætningsrækkefølgen er valgfri. 
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Såfremt et kit ønskes indsat på ordren vælges knappen Funktion – Indsæt 

Service kit. 

Herved vises en oversigt over de kits, det er muligt at vælge. 
 

Er et kit oprettet med f.eks. serviceordretypen HØST, og serviceordren 

har typen FOREBYG, så vil det pågældende kit ikke fremgå af oversigten. 

På samme måde vil eventuelle kit, der er oprettet med en bestemt 

model/fabrikat, kun blive vist såfremt der er overensstemmelse med 

maskinen på serviceordren. 

Kit, der er oprettet uden binding til model/fabrikat eller serviceordretype 

vises altid. 

Det kit, der ønskes indsat på serviceordren, markeres og der klikkes OK. 

Herved indsættes kittet på ordren 

Er der linjer, der forårsager en advarsel, f.eks. ved for lille 

lagerbeholdning, fremkommer følgende meddelelse 

 

Svares der nej vises advarslerne ikke, kittet indsættes, og der returneres 

til serviceordren. 

Ved Ja vises fejloversigten. Fejloversigten omfatter alle ordrens varelinjer 

og ikke kun kittet. 

Tryk Esc for at forlade fejloversigten – herved indsættes kittet og der 

returneres til serviceordren. 

Bemærk at det kun er en fejloversigt, dvs. det er nu op til brugeren evt. at 

korrigere for de viste fejl. 

Linjerne i kittet kan herefter ændres / slettes på vanlig vis, ligesom der kan 

bogføres som normalt. 

Kit via varereferencefeltet 

Hvis der i varereferencefeltet indtastes et nummer, der er oprettet som 

servicekit, vil kittet blive indsat på ordren og udfoldet automatisk. 
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Kit-linjer indsættes altid under den sidst indtastede linje på ordren 

 

 

Indsætte kit på salgsordre 

 

Som eksempel vises et eksempel på indsættelse af kit på en salgsordre – 

indsættelse af kit på salgsfaktura foregår på samme måde. 

Først oprettes salgsordrehovedet på vanlig vis med oplysninger om 

kunde, ansvarscenter m.m. 

Er der almindelige vare- ressource- eller finanslinjer til ordren, kan disse 

indsættes både før og efter indsættelse af kit, dvs. 

indsætningsrækkefølgen er valgfri. 

Såfremt et kit ønskes indsat på ordren vælges knappen Funktion – Indsæt 

Service kit. 

Herved vises en oversigt over alle oprettede kits: 
 

 

På salgsordre vises altid samtlige oprettede kits i oversigten. 

Det kit, der ønskes indsat på salgsordren, markeres og der klikkes OK. 

Er der linjer, der forårsager en advarsel, f.eks. ved for lille 

lagerbeholdning, fremkommer følgende meddelelse 
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Svares der nej vises advarslerne ikke, kittet indsættes, og der returneres 

til salgsordren. Ved Ja vises fejloversigten. 

 

Fejloversigten omfatter alle ordrens varelinjer og ikke kun kittet. 

Tryk Esc for at forlade fejloversigten – herved indsættes kittet og der 

returneres til salgsordren. 

Bemærk at det kun er en fejloversigt, dvs. det er nu op til brugeren evt. at 

korrigere for de viste fejl. 

Linjerne i kittet kan herefter ændres / slettes på vanlig vis, ligesom der kan 

bogføres som normalt. 

Kit via varereferencefeltet 

Hvis der i varereferencefeltet indtastes et nummer, der er oprettet som 

servicekit, vil kittet blive indsat på ordren og udfoldet automatisk. 

Kit-linjer indsættes altid under den sidst indtastede linje på ordren 

 

 


