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Kopiering af servicefakturalinier 

Det er i flere situationer fordelagtigt at kunne kopiere servicefakturalinjer 

fra en serviceordre eller bogført faktura til en ny serviceordre. 

Fx ved ensartede reparationer eller klargøringer eller når brugeren har 

behov for at ændre debitornr. 

I systemet er der mulighed for at hente servicefakturalinier ind på en 

serviceordre, som er under oprettelse. 

Der kan hentes linier, eller der kan hentes både hovedoplysninger samt 

linier. 

Der kan hentes oplysninger fra 

 Service tilbud 

 Serviceordre 

 Bogført faktura 

 

Hent servicefakturalinier 

 

Servicefakturalinier kan hentes fra  

 Service – Ordrebehandling – Serviceordre Kvik – knappen Funktion 

 Service – Ordrebehandling – Ordrer – knappen Linie  

 Service – Ordrebehandling – Ordrer – knappen Linie – Maskinkladde 
– knappen Funktion 

 Service – Planlægning & afsendelse – Serviceopgaver – knappen 
Serviceopgaver – Maskinkladde – knappen Funktion 

I det efterfølgende eksempel beskrives funktionaliteten i Serviceordre 

(Kvik). 

Før linier kan hentes, skal serviceordrehovedet være oprettet, og der skal 

være indtastet kundenr. 

Hvis der ikke er indtastet maskinnummer på serviceordrehovedet, kan der 

hentes linier fra servicetilbud/ordrer med samme kundenummer. 

Hvis maskinnummer er indtastet, kan der både hentes linier fra 

servicetilbud/ordre til samme kunde og fra servicetilbud/ordrer, hvor 

kundenummer er et andet. 

Når serviceordrehovedet er oprettet, skal du klikke på knappen Funktion 

og vælge Hent servicefakturalinier. Herved fremkommer følgende 

udvælgelsesskærmbillede: 
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I billedet vises de sidst anvendte oplysninger. 

Feltet Bilagstype 

Her kan der vælges mellem at hente linier fra Tilbud, Serviceordre eller 

Bogført faktura. 

Feltet Bilagsnr. 

Her vælges det bilagsnr., der skal hentes linier fra. Er der valgt f.eks. 

typen ordre, skal der her angives et serviceordrenr. 

Tryk F6 for at få en oversigt over mulige bilagsnr. 

Feltet Maskinlinienr. 

I dette felt angives det maskinlinienr., som skal hentes ind. Ved tryk på F6 

vises en oversigt over valgmulighederne: 

 

I det viste eksempel har der kun været 1 maskine på serviceordren – 

havde der været flere ville der være en linie pr. maskine, hvoraf kun én 

kan vælges. 

Når der tastes ok til den valgte linie returneres til foregående billede, hvor 

maskinlinjenr. nu er udfyldt. 
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Feltet Beregn serviceomkostninger 

Hvis feltet markeres, vil der automatisk blive beregnet avancerede 

serviceomkostninger. 

Feltet Genberegn linjer 

Markeres feltet bliver alle linjer genberegnet ved indsættelse - dog 

således at såfremt en genberegning af en linie resulterer i beløb = 0, så 

tages beløb fra linien, der kopieres fra.  

Bemærk: Manuelt indtastede priser / rabatter vil ’forsvinde’ ved 

genberegningen. 

Når der klikkes på OK, vil servicefakturalinierne blive indsat på den 

serviceordre, der er under oprettelse. 

Serviceordren er nu klar til videre behandling – der kan evt. indtastes flere 

linier m.v.  

Kopier linjer 

Et servicedokument – eller linjer herfra - kan hentes fra  

 Service – Ordrebehandling – Serviceordre Kvik – knappen Funktion 

 Service – Ordrebehandling – Ordrer - knappen Funktion 

I det efterfølgende eksempel beskrives funktionaliteten i Serviceordre 

(Kvik). 

Før et servicedokument kan kopieres, skal der være udtaget et nyt 

serviceordrenr. (F3 + enter på serviceordrehovedet). 

Klik på knappen Funktion og vælg Kopier linier. Herved fremkommer 

følgende udvælgelsesskærmbillede: 
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I billedet vises de sidst anvendte oplysninger. 

Feltet Bilagstype 

Her kan der vælges mellem at hente fra Ordre, Bogført serviceleverance 

eller Bogført faktura. 

Feltet Bilagsnr. 

Her vælges det bilagsnr., der skal hentes ind på serviceordren. Er der 

valgt f.eks. typen ordre, skal der her angives et serviceordrenr. 

Tryk F6 for at få en oversigt over mulige bilagsnr. 

Feltet Inkluder hoved 

Hvis feltet markeres, vil serviceordrehovedet blive kopieret med ind på 

serviceordren. 

Feltet Genberegn linjer 

Markeres feltet bliver alle linjer genberegnet ved indsættelse - dog 

således at såfremt en genberegning af en linie resulterer i beløb = 0, så 

tages beløb fra linien, der kopieres fra.  

Bemærk: Manuelt indtastede priser / rabatter vil ’forsvinde’ ved 

genberegningen. 

Feltet Vend Bilag 

Hvis feltet markeres vil aller linier blive kopieret ind med modsat fortegn. 

Denne funktion anvendes i forb. med kreditering. 

Når der klikkes på OK, vil kopiering blive udført. 

Serviceordren er nu klar til videre behandling – der kan evt. indtastes flere 

linier m.v.  


