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Arbejdskort 

Rapport til arbejdskort sættes op under Service – Opsætning – 

Rapportvalg  

 

Arbejdskort udskrives fra Service – Ordrebehandling – Ordrer – knappen 

Linje – Maskinkladde – Udskriv. 

Eksempel på udskrevet arbejdskort 
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Følgende oplysninger udskrives på arbejdskortet: 

Arbejdskortets hovedoplysninger. 

Hovedoplysninger hentes for størstepartens vedkommende fra 

serviceordren.  

Det drejer sig om oplysningerne:  
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 Serviceordrenummer 

 Stregkode (serviceordrenr.) 

 Kunde 

 Leveringsadresse 

 Betalingsbetingelse (Hvis der er markering i feltet: Udskriv på 
arbejdskort på den aktuelle betalingsbetingelse) 

 Ordredato 

 Lovet færdiggørelsesdato 

 Maskinnr 

 Maskingruppe 

 Maskinbeskrivelse 

 Garantislutdato (dele/arbejde) 

 Tællerstand 

Herudover kan der udskrives oplysninger om hvilken montør, som skal 

udføre arbejdet. 

Bemærk, at montørens initialer kun udskrives, såfremt der er foretaget 

ressourceallokering til den pågældende maskinlinie. 

Ressourceallokering foretages pr. maskinlinie, ved at vælge knappen 

Linje – Ressourceallokeringer. 

Herved fremkommer følgende skærmbillede: 

 

Initialer fra den ressource, som er aktiv, vil blive udskrevet. (Kun én 

ressource kan være aktiv, ressourcen aktiveres ved at påsætte 

allokeringsdato). 

Arbejdsbeskrivelse. 

Arbejdsbeskrivelse udskrives, såfremt der er indmeldt oplysninger herom.  

Oplysninger til arbejdsbeskrivelsen hentes flere forskellige steder og 

udskrives i følgende rækkefølge: 

 bemærkninger af typen Fejl 
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 bemærkninger af typen Løsninger 

 bemærkninger af typen Intern 

 kladdelinier til serviceordrelinien, hvor typen er blank  

Fejlbeskrivelse indmeldes pr. maskinlinie, ved at vælge knappen Linje – 

Bemærkning - Fejl. 

Herved fremkommer følgende skærmbillede: 

  

 

Løsningsbeskrivelse indmeldes pr. maskinlinie, ved at vælge knappen 

Linje – Bemærkning - Løsninger. 

Herved fremkommer følgende skærmbillede: 

  

Øvrige bemærkninger indmeldes pr. maskinlinie, ved at vælge knappen 

Linje – Bemærkning - Intern. 

Herved fremkommer følgende skærmbillede: 
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Diverse tekster indmeldes via maskinkladden (knappen Linje – 

Maskinkladde): 

 

De indmeldte linier skal være oprettet med værdien blank i feltet Type for 

at blive udskrevet på arbejdskortet (typerne Vare, Ressource, Omkostning 

udskrives ikke). 

Linierne kan enten indmeldes direkte i billedet, eller disse kan 

oprettes/hentes fra de udvidede tekster ved at anvende AssistButton i 

feltet Nummer. (Oprettelse her foretages via knappen Tekst). 

Der udskrives så mange arbejdsbeskrivelser, der er plads til, fordelt over 

to kolonner. 

Maskinoplysninger. 

Maskinoplysninger hentes fra Maskinen. Der udskrives oplysninger om: 
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 Serienr. 

 Maskintype 

 Årgang 

 Leverings-/installationsdato 

 Specifikationskode 1 

 Specifikationskode 2 

I det viste eksempel hedder specifikationskode 1 og 2 henholdsvis Pris og 

Type. Disse oplysninger kan udskrives således, såfremt der i systemet 

anvendes oplysninger fra en modelbase. 

I eksemplet anvendes Maskinbladets modelbase, og det er defineret 

under Service – Opsætning – DSM opsætning, at Specifikationskode 1 og 

2 ønskes udfyldt med de nævnte oplysninger: 

 

For nærmere oplysninger herom henvises til særskilt vejledning vedr. 

modelbase. 

Tekst (udført arbejde). 

Nederst på siden udskrives et antal blanke linier, hvor den montør, der 

udfører arbejdet, evt. kan notere oplysninger vedr. det udførte arbejde. 

Udskrivning 

Arbejdskortet udskrives som tidligere nævnt fra maskinkladden (knappen 

Udskriv).  
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Første skærmbillede, som fremkommer ved tryk på knappen Udskriv, 

indeholder automatisk oplysninger vedr. den kladdelinie, som er markeret: 

 

Oplysningerne kan ændres, således at der f.eks. kan udskrives for et 

interval af linienr. 

I næste billede (fanen indstillinger) kan det angives, hvor mange kopier af 

arbejdskortet, der ønskes udskrevet: 

 

Udskriv montørnavn: Er der flueben i feltet udskrives montørens initialer 

og navn. 

Skip udskrift af specifikationer: Gør det muligt at undlade udskrift af 

maskinspecifikationer og dermed få flere tekstlinjer til manuel indtastning. 

Arbejdskortet udskrives på blankt papir, papirstørrelse A4. 

Der findes varianter af arbejdskortet, der kan udskrives på A5 eller på 

brevpapir med fortrykt hoved. 


