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Returner varer til serviceordre 

Fra serviceordrer er der mulighed for evt. at returnere varer, hvor der 

tidligere er bogført levering. 

Returnering kan ske fra både serviceordre og serviceordre (Kvik) – i 

begge programmer sker returnering via knappen Funktion – Returner 

varer. 

 

Serviceordren oprettes på normal vis, og der indtastes vare- og 

ressourcelinier.  

Herefter bogføres levering som vanligt. 

For returnering gælder: 

 Der kan kun returneres varer, hvor der har været bogført levering. 

 Der kan maks. returneres det antal af en vare, der tidligere har været 
udleveret. 

 Der kan ikke returneres negativt antal. 

Nedenstående eksempel er fra serviceordre – kvik: 

 

Serviceordren oprettes og varelinjer indtastes: 

 

Herefter bogføres lagertræk. 

Når reparationen er udført kan evt. overskydende dele returneres til lager: 

Vælg knappen Funktion – Returner varer – herved fremkommer følgende 

skærmbillede: 
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Alle varelinjer, hvor der er bogført levering, vises i billedet, med 0 i feltet 

’Returner antal’. 

Det antal, der skal tilbage på lageret, indtastes i kolonnen ’Returner antal’, 

ud for de respektive varenumre. 

I eksemplet returneres 5 stk. af varenummer AG11150060, 2 stk. af nr. 

GR021004025 og 1stk af AG11130500: 

 

Herefter vælges Bogfør eller ’Bogfør og udskriv’.  

Ved ’Bogfør og udskriv’ udskrives en læg-på-lager liste. 

På serviceordren er vareliniens antal nu reduceret til det faktisk anvendte 

antal (Tidligere udleveret antal – returneret antal), og det returnerede 

antal af varen er lagt på lager igen. 
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Antal på ordren nedskrives – linjer, hvor alle styk tilbageleveres slettes. 
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Linjer med kostpris 0,00 kr. 

 

Findes der linjer med kostpris 0,00 kr., vil ovenstående vindue 
fremkomme.  

JMA anbefaler, at der angives en forventet kostpris, da der sker en 
lagertilgang ved denne funktion – angives der ikke en kostpris laves en 
lagertilgang på 0 kr., som påvirker lagerværdien. 

Bemærk at det er et tal-felt, og at der kan regnes i feltet. 

 

I feltet kostpris tastes 39 * 0,7 Enter 

 

Herved beregnes kostpris. 

 

 


