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Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser 

Igangværende arbejde i Salgspriser – Rapport 6052113. 

Igangværende arbejde i Kostpriser – Rapport 6039084. 

Igangværende arbejde er en kørsel, som - i form af en liste - giver et 

overblik over den værdi, som igangværende serviceordrer repræsenterer. 

Der er i kørslerne endvidere mulighed for at danne en kassekladde, 

således at værdien kan aktiveres i regnskabet. Kladdelinjerne kan dannes 

pr. dimensionsværdier angivet på serviceordrerne (opsæt). 

Du kan vælge at opgøre i enten salgspriser eller i kostpriser (to forskellige 

lister). 

Listerne opdeles på varer, ressourcer, alm. omkostninger og avancerede 

omkostninger (linjer af typen finans medtages under omkostninger) og det 

er muligt at få listen opdelt efter en dimension (opsæt). 

Forudsætning for at lave lister til igangværende arbejde er at feltet ’Udført 

den’ er udfyldt på alle serviceordrelinjer – bemærk her, at der er mulighed 

for at få feltet udfyldt automatisk på linjerne (opsæt). 

Kørslerne vedr. igangværende arbejde anvender serviceordrelinjer som 

basis. 

Linjer med ressourcer, omkostninger og finans medtages altid og for varer 

medtages kun leverede/bogførte linjer. Listerne tager højde for ordrer der 

er bogført efter opgørelsesdatoen (via servicefakturalinjer). 

Bemærk, at en vare, der leveres i en måned og ændres i næste måned, 

får opdateret ’Udført den’ til ændringsdatoen.  

Listerne kan sorterers op efter en valgfri dimensionskode fra 

ordrehovedet, og bogføring kan danne poster til fire valgfrie 

dimensionskoder. 

Inden anvendelse af igangværende arbejde skal der laves opsæt i DSM-

opsætning vedr. feltet ’Udført den’ og vedr. anvendelse af dimensioner til 

opgørelse af igangværende arbejde. Endelig skal der på 

debitorbogføringsgrupperne sættes kontering af igangværende op. 
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Opsætning 

 

Opsætning i DSM opsætning 

I Service – Opsætning – DSM opsætning kan der på fanen Service 

opsættes følgende parametre til igangværende arbejde: 

 Håndtering af datoen udført den. (udført den er den ”bogføringsdato”, 
der anvendes til opgørelse af igangværende arbejde – og den skal 
være udfyldt). 

 Dimensionskode til sortering på udskrifterne til igangværende arbejde 

 Dimensionskoder, som man ønsker sin bogføring opdelt i. 

 

Udført den 

Udført den skal udfyldes for at opgøre igangværende arbejde og i feltet 

’Servicelinje udførelsesdato’ foretages en opsætning vedr. feltet ’Udført 

den’ på servicelinier: 

Du har følgende valgmuligheder: 

Bemærk, at ved levering af reservedele på serviceordrer bliver ’Udført 

den’ altid arbejdsdatoen for levering af varelinjen, og bogføringsdatoen på 

vareposterne ligeledes arbejdsdatoen. 

 Blank: Dato skal/behøver ikke udfyldes – men kan udfyldes manuelt – 
anbefales ikke. 
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 Std. Værdi arbejdsdato: Dato skal/behøver ikke udfyldes, men 
’Udført den’ bliver udfyldt automatisk med arbejdsdato. 

 Obligatorisk: Dato skal være indtastet ellers kan serviceordren ikke 
bogføres. 

 Obligatorisk std. værdi arbejdsdato: Dato skal være indtastet, men 
udfyldes automatisk med arbejdsdato, hvis dato manuelt slettes kan 
serviceordren ikke bogføres – dette opsæt anbefales. 

’Udført den’ på de enkelte linier er styrende for om linien medtages på 

udskriften / værdi til bogføring, set i relation til den indtastede 

skæringsdato. 

Igangværende arbejde udskriftsdimension 

Den dimension, der angives i feltet Igangvær. Arb. Udskriftsdimension, 

anvendes som sorteringsnøgle på udskrift af rapporterne.  

DER KAN KUN VÆLGES DIMENSIONER FRA ORDREHOVEDET. 

Igangvær. arb. dimension 1 - 4 

I rapporterne kan der automatisk dannes poster i en finanskladde. Man 

kan vælge at få dimensionsværdier fra de igangværende serviceordrer 

overført til de dannede kladdelinjer.  

På fanen Service, kan der angives op til 4 dimensionskoder i felterne 

 Igangvær. arb. dimension 1 

 Igangvær. arb. dimension 2 

 Igangvær. arb. dimension 3 

 Igangvær. arb. dimension 4 

hvortil, der kan oprettes dimensionsværdier i kladdelinjerne. 

 

Konteringsopsætning 

Kontering opsættes pr. debitorbogføringsgruppe. Du finder 

debitorbogføringsgrupperne under Opsætning – Programopsætning – 

Økonomistyring – Bogføringsgrupper – Debitor. 

På hver debitorbogføringsgruppe skal følgende felter udfyldes: 

 Drift igangværende arbejde Ressourcer 

 Aktiver igangværende arbejde Ressourcer 

 Drift igangværende arbejde Varer 

 Aktiver igangværende arbejde Varer 
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 Drift igangværende arbejde Omkostninger 

 Aktiver igangværende arbejde Omkostninger 

 Drift igangværende arbejde Avancerede Omkostninger 

 Aktiver igangværende arbejde Avancerede Omkostninger 

Som en hjælp er der i alle felter mulighed for at trykke F6 for at læse/søge 

i finanskontoplanen. 

Disse felter anvendes til kontering i kassekladden og på udskrift af 

opgørelse af igangværende arbejde. 

Opsætning af kostpriser 

For at opgørelse kan foretages korrekt skal der være indmeldt kostpriser 

på varer og ressourcer. 

På alm. omkostninger er det muligt at markere feltet tvungen kostpris, 

således at der kræves en kostpris forskellig fra 0 for at en serviceordre 

kan bogføres. 

På alle omkostninger, både alm. og avancerede, kan der enten angives 

en kostpris, eller der kan indmeldes en avanceprocent til beregning af 

kostpris ud fra salgsprisen. 
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Kørslen – igangværende arbejde Kostpriser 

Service – Ordrebehandling – Periodiske aktiviteter – Igangværende 

arbejde Kostpriser. 

Bestillingsbilledet har to faner: 

 

På første fane er der mulighed for at afgrænse, hvilke 

debitorbogføringsgrupper, der ønskes medtaget på udskriften og evt. 

dannet kassekladdeposter for. 

Der kan tilføjes yderligere udvælgelseskriterier på vanlig vis, ved at stå i 

feltet Felt på en tom linie og trykke F6. Her kan der så vælges yderligere 

felter fra debitorbogføringsgruppen, som man ønsker at afgrænse på. 
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På næste fane skal der angives en skæringsdato for kørslen, og du kan 

vælge, om der skal beregnes avancerede serviceomkostninger 

(simulering), og om nullinjer ønskes vist. 

Grundlaget for kørslen er både leverede og ikke-leverede Servicelinjer. 

  

For ikke-leverede servicelinjer gælder, at alle tilhørende linjer med 

ressourcer og omkostninger, hvor feltet ’Udført den’ er mindre end eller lig 

med indtastet skæringsdato, vil blive medtaget i kørslen. Eventuelle linjer, 

hvor ’Udført den’ er blank vil også blive medtaget. Ændres der i et af 

felterne udført den, antal eller beløb kan listens udfald ændres. 

 

For leverede servicelinjer gælder, at alle linjer – også linier med typen 

varer - bliver medtaget, hvis feltet ’Udført den’ er mindre end eller lig med 

kørslens skæringsdato. Eventuelle linjer, hvor udført den er blank vil også 

blive medtaget. Ændres der i et af felterne udført den, antal eller beløb 

kan listens udfald ændres. 

 

Hvis du har sat hak i ’Beregn avancerede serviceomkostninger’ vil disse 

blive beregnet for de serviceordrer, hvor der er sat hak i feltet ’Automatisk 

serviceomkostningsberegning’ på serviceordrehovedet, og hvor ’Udført 

den’ ligger indenfor den valgte periode. Bemærk at der IKKE sker en 

opdatering af de pågældende serviceordrer, der er kun tale om en 

simulering.  

Er der ikke hak i ’Automatisk serviceomkostningsberegning’, vil der ikke 

blive foretaget en simulering, men eventuelle serviceomkostningslinjer, 

der allerede eksisterer, vil blive medtaget, såfremt de opfylder listens 

udvælgelseskriterier. 

Hvis feltet ’Dan kladde’ markeres, vil der blive dannet bogføringsposter i 

en finanskladde. Hvis du markerer feltet, skal du også indtaste 

oplysninger om  

 Hvilken finanskladde type, der skal anvendes 

 Hvilket finanskladdenavn, der skal anvendes 

 Hvilket bilagsnr., der skal anvendes 

 Ønsket modposteringsdato. Hvis kørslen køres den sidste dato i en 
måned, vil modposteringsdatoen typisk være den første dato i den nye 
måned. 
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Udskrift 

Hvis der er indmeldt en dimension under Service – Opsætning – DSM 

opsætning vil denne dimension blive anvendt som primær 

sorteringsnøgle. 

 

Dernæst sorteres efter Ekstern / intern debitorbogføringsgruppe, 

debitorbogføringsgruppe, serviceordrenummer og maskinlinjenummer. 

Der udskrives en linje pr. maskinlinje med følgende felter: 

 Serviceordrenummer 

 Maskinlinjenummer 

 Kundenavn 

 Ordredato 

 Bogføringsdato 

 Fakturanummer 

 Maskine 

 Kostpris for varer 

 Kostpris for ressourcer 

 Kostpris for almindelige omkostninger 

 Kostpris for avancerede omkostninger  

 I alt kolonne (med total)  
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Kørslen – Igangværende arbejde salgspriser 

Service – Ordrebehandling – Periodiske aktiviteter – Igangværende 

arbejde Salgspriser.. 

Bestillingsbilledet har to faner: 

 

På første fane er der mulighed for at afgrænse, hvilke 

debitorbogføringsgrupper, der ønskes medtaget på udskriften og evt. 

dannet kassekladdeposter for. 

Der kan tilføjes yderligere udvælgelseskriterier på vanlig vis, ved at stå i 

feltet Felt på en tom linie og trykke F6. Her kan der så vælges yderligere 

felter fra debitorbogføringsgruppen, som man ønsker at afgrænse på. 
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På næste fane skal der angives en skæringsdato for kørslen, og du kan 

vælge, om der skal beregnes avancerede serviceomkostninger 

(simulering), og om nullinjer ønskes vist. 

Det er også muligt at fravælge visning af garantiordrer. Beløb for 

garantiordrer vises alt afhængig af valg på indstillingsfanen (feltet Inkluder 

garantibeløb). 

Grundlaget for kørslen er både leverede og ikke-leverede Servicelinjer.  

 

For ikke-leverede servicelinjer gælder, at alle tilhørende linjer med 

ressourcer og omkostninger, hvor feltet ’Udført den’ er mindre end eller lig 

med indtastet skæringsdato, vil blive medtaget i kørslen. Eventuelle linjer, 

hvor ’Udført den’ er blank vil også blive medtaget. Ændres der i et af 

felterne udført den, antal eller beløb kan listens udfald ændres. 

 

For leverede servicelinjer gælder, at alle linjer - også linjer med typen 

varer - bliver medtaget, hvis feltet ’Udført den’ er mindre end eller lig med 

kørslens skæringsdato. Eventuelle linjer, hvor udført den er blank vil også 

blive medtaget. Ændres der i et af felterne udført den, antal eller beløb 

kan listens udfald ændres. 

Hvis du har sat hak i ’Beregn avancerede serviceomkostninger’ vil disse 

blive beregnet for de serviceordrer, hvor der er sat hak i feltet ’Automatisk 

serviceomkostningsberegning’ på serviceordrehovedet, og hvor ’Udført 

den’ ligger indenfor den valgte periode. Bemærk at der IKKE sker en 

opdatering af de pågældende serviceordrer, der er kun tale om en 

simulering.  

Er der ikke hak i ’Automatisk serviceomkostningsberegning’, vil der ikke 

blive foretaget en simulering, men eventuelle serviceomkostningslinjer, 

der allerede eksisterer, vil blive medtaget, såfremt de opfylder listens 

udvælgelseskriterier. 

Hvis feltet ’Dan kladde’ markeres, vil der blive dannet bogføringsposter i 

en finanskladde.  

Hvis du markerer feltet, skal du også indtaste oplysninger om  

 Hvilken finanskladde type, der skal anvendes 

 Hvilket finanskladdenavn, der skal anvendes 

 Hvilket bilagsnr., der skal anvendes 

 Ønsket modposteringsdato. Hvis kørslen køres den sidste dato i en 
måned, vil modposteringsdatoen typisk være den første dato i den nye 
måned. 
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Udskrift 

Hvis der er indmeldt en dimension i feltet ’Igangværende arb. 

Udskriftsdimension’ under Service – Opsætning – DSM opsætning vil 

denne dimension blive anvendt som primær sorteringsnøgle. 

 

Dernæst sorteres efter Ekstern / intern debitorbogføringsgruppe, 

debitorbogføringsgruppe, serviceordrenummer og maskinlinjenummer. 

Der udskrives en linje pr. maskinlinje med følgende felter: 

 Serviceordrenummer 

 Maskinlinjenummer 

 Kundenavn 

 Ordredato 

 Bogføringsdato 

 Fakturanummer 

 Maskine 

 Kostpris for varer 

 Salgspris for varer  

 Salgspris for ressourcer 

 Salgspris for almindelige omkostninger 

 Salgspris avancerede omkostninger  

 I alt kolonne (kun salgspriser)  
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Bogføring 

 

Hvis der er hak i feltet ’Dan kladde’ vil der blive dannet poster i den 

kladde, der er angivet i kørslens opstartsbillede: 

 

Under Økonomistyring – Finans – Finanskladde kan du, når kørslen er 

færdig, gå ind i din kladde, og se/redigere/slette de dannede poster. 

Posterne dannes pr. debitorbogføringsgruppe pr. valgte dimensioner med 

bogføringsdato = kørslens slutdato, og med bilagsnummer som indtastet i 

kørslens opstartsbillede. Bogføringsdato for modposteringer hentes 

ligeledes fra opstartsbilledet. 

Kontering sker som opsat pr. debitorbogføringsgruppe (se afsnit vedr. 

konteringsopsætning ovenfor). 

Er der opsat dimensioner i DSM opsætning vil alle poster være påført 

disse dimensioner. 

Ved bogføring af igangværende til salgspriser dannes der to linjer til 

reservedele – en for salgsbeløb i alt og en for kostpris i alt (pr. 

dimension)- de bogføres dog på konto for igangværende arbejde 

reservedele. 

Ved bogføring af igangværende til kostpris bogføres der ikke 

igangværende for reservedele.  

 


