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Serviceomkostningssatser af ressourcer pr. kunde 

Der er mulighed for at definere serviceomkostningsprocentsatser af 

ressourcer pr. kunde. Dvs. at man kan benytte nogle generelle satser, 

men på en bestemt kunde definere noget andet. 

Under Salg & Marketing – Salg – Debitorer – knappen Salg: Salgspriser – 

Omkostninger opsættes de avancerede serviceomkostningsprocentsatser 

pr. kunde: 

Her er der oprettet omkostningsprocentsatser på debitornr. 00261 

 

Man skal være opmærksom på, at når der er oprettet en eller flere 

Avancerede omkostninger pr. kunde, vil disse blive brugt og ikke de 

generelle omkostninger.  

Beregning af serviceomkostninger ud fra oplysninger på kunden samt 

ressourcer foregår på samme måde, som den almindelige 

serviceomkostningsberegning.  

Har man oprettet en serviceordre til en kunde, hvorpå der er defineret 

omkostninger, bliver de beregnede avancerede serviceomkostninger 

slettet, hvis man ændrer Faktureres til kundenummer.  
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Ingen beregning af avancerede serviceomkostninger 

 

Der er mulighed for at fritage kunder for beregning af avancerede 

serviceomkostninger. 

Under Salg & Marketing – Salg – Debitorer – fanen Fakturering 

 

sættes der hak i feltet: Ingen beregning af avancerede 

serviceomkostninger, vil der ikke automatisk blive beregnet avancerede 

serviceomkostninger. 

På en service ordre oprettet til en kunde, der er markeret for ingen 

beregning af avancerede serviceomkostninger, vil feltet Automatisk 

serviceomkostningsberegning være blank. 

Max. beløb 

 

Der kan sættes Max. beløb på avancerede omkostninger.  

Man kan sætte op, at en kunde maksimalt bliver trukket fx. 100 kr. i 

hjælpematerialer - bliver det beregnede beløb over 100 kr. sættes max. 

beløbet ind i stedet. 

Max. beløb kan sættes op på avancerede serviceomkostninger generelt 

eller pr. kunde. 
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Eksempel på opsætning pr. kunde via Salg & Marketing – Salg – 

Debitorer – knappen Salg – Salgspriser – Omkostninger: 

  

Opsætning via Service – Opsætning – Generelt – Serviceomkostninger. 

 

JMA anbefaler, at der opsættes serviceomkostninger specielt til hver af de 

interne debitorer. Disse interne serviceomkostninger skal bogføres på 

separat konto for at undgå sammenblanding af eksterne og interne poster. 

 

Bemærk at der ikke beregnes fakturarabat af serviceomkostninger til 

interne kunder. 

 


