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Igangværende arbejde i salgspriser (Værkførerliste) 

Igangværende arbejde i salgspriser er en rapport, som giver et overblik 

over, hvad der kan afsluttes og udfaktureres. 

De angivne menu-henvisninger refererer til Navigationsruden i Navision 

(den nye menu) og de i parentes angivne henvisninger refererer til den 

klassiske menu (den gamle menu). 

 

Opsætning 

Rapporten skal opsættes under Service – Udskrifter – Rapporter (Service 

– Rapporter): 

 

Klik på knappen Ret: 
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Tryk nu F3 for at indsætte en ny rapport. Indtast rapportnummer 6039083 

i feltet Rapport-id og tryk Enter. Herved hentes rapportens navn 

(Igangværende arbejde salgspriser), og der kan nu udskrives ved at 

markere rapporten og klikke på knappen Udskriv. 

 

Udskrift 

Bestillingsbilledet har to faner: 

 

På første fane er der mulighed for at afgrænse, f.eks. hvilke 

serviceordrenumre og ansvarscentre, der ønskes medtaget på udskriften. 

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 serviceordrehovedet, som man ønsker at afgrænse på. 

 

På næste fane skal der angives en skæringsdato for listen, og du kan 

vælge, om der skal beregnes avancerede serviceomkostninger 

(simulering), og om nullinier skal vises. 
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Grundlaget for listen er ikke-bogførte Servicefakturalinjer. Alle tilhørende 

linier med varer, ressourcer og omkostninger, hvor feltet ’udført den’ er 

mindre end eller lig med listens skæringsdato, vil blive medtaget på listen. 

Eventuelle linier, hvor udført den er blank vil også blive medtaget. 

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 serviceomkostningslinier, 

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

udvælgelseskriterier. 

Listen sorteres i følgende rækkefølge: Serviceordrenummer og 

maskinlinjenummer. 

Den skæringsdato, som listen er anfordret med, udskrives i listens øverste 

venstre hjørne. 

 

Der udskrives en linje pr. maskinlinje med følgende felter: 

 Serviceordrenummer 

 Maskinlinjenummer 

 Kundenavn (Faktureres til) 

 Garanti (ja/nej) 

 Ordredato 

 Maskinnr. 

 Salgspris for varer og afgifter(med total)  

 Salgspris for ressourcer (med total) 

 Salgspris for almindelige omkostninger (med total) 

 Salgspris for avancerede omkostninger (med total) 

 I alt kolonne (med total)  


