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Serviceomkostninger 

Serviceomkostninger kan deles op på to typer: 

Hjælpematerialer: Beregnes ud fra den samlede lønsum af ressourcer på 

en serviceordre samt den valgte % sats.  

”Fastpris” omkostning: F.eks. ilt/gas, pc udmåling, fremmed arbejde 

m.m. 

Opsætning 

Vælg Service – Opsætning - Generelt – Serviceomkostninger. 

 

Hjælpematerialer 

Den/de ønskede hjælpematerialer oprettes med følgende oplysninger:  

Kode, pristype, beskrivelse, kontonummer eller produktbogføringsgruppe, 

standardantal, avanceprocent, salgsprisprocent og automatisk. 

Kode: Navn på hjælpematerialet  

Pristype: Sættes til avanceret. 

Beskrivelse: Denne beskrivelse fremkommer på ordre/faktura. 

Standard antal: Sættes til 0  

Avanceprocent: Her indtastes den procentandel af ressourcerne der skal 

udgør hjælpematerialer . 

Salgsprisprocent: Procent der benyttes til beregning af salgspris på 

”hjælpematerialet” ud fra ressourcebeløbet. 

 

 



Serviceomkostninger (hjælpematerialer)                
 

 

29.10.12 2 

Automatisk: Her angives om der automatisk skal ske en beregning af 

hjælpematerialer. 

”Fastpris” omkostning 

 

”Fastpris” omkostninger oprettes med følgende oplysninger:  

Kode, pristype, beskrivelse, kontonummer, standardantal, enhedskode, 

standardsalgspris. 

Kode: Navn på ”fastpris” omkostning.  

Pristype: Andet. 

Beskrivelse: Denne beskrivelse fremkommer på ordre/faktura. 

Konto/produktbogføringsgruppe: Til bogføring af omsætningen kan der 

vælges om der ønskes bogført direkte på en finanskonto eller om der skal 

bogføres via en produktbogføringsgruppe (og et tilknyttet 

bogføringsopsæt)  - vælges produktbogføringensgruppen kan der skelnes 

mellem bl.a. ekstern og intern omsætning 

Standard antal: Sættes til fx til 1 stk  

Enhedskode: fx stk. 

Standardsalgspris: Salgspris på ”fast” omkostning. 

Automatisk Servicekostberegning 

Under Service – Opsætning – DSM opsætning, fanen Service 
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kan der sættes op at serviceomkostninger skal beregnes automatisk. 

Herved skal man ikke manuelt køre funktionen: Beregn Avancerede 
Serviceomkostninger for at serviceomkostninger bliver beregnet på den 
enkelte serviceordre. 

På den enkelte serviceordre kan man godt undlade at få beregnet 

serviceomkostninger automatisk hvis man fjerner markering i feltet: 

Automatisk Serviceomkostnings-beregning: 
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Dette kan være anvendeligt, hvis man manuelt har indtastet et andet 

hjælpematerialebeløb, end det der i givet fald vil blive beregnet ved ny 

beregning af serviceomkostninger. 

 


