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Delsalg og Udlejning af maskiner. 

I systemet kan der delsælges fra en maskine. Der er to forskellige typer: 

delsalg eller udlejning. Skal der anvendes flere typer/konti kan der vælges 

fleksibel kontering.  

Ved et delsalg fra en maskine frasælges en del af enheden (f.eks. en 

frontlift ), hvor enheden forbliver på lager. Det er muligt at reducere 

lagerværdien ved delsalg og udlejning. 

Inden denne funktionalitet anvendes skal der laves et opsæt i 

finansopsætning under bogføringsopsæt.  

Bogføringsopsæt til delsalg og udlejning (faste konti) 

Såfremt der anvendes faste konti til delsalg/udlejning skal opsætning 

under Maskinhandel – Opsætning – DSM opsætning være sat op, således 

at der ikke er hak i feltet Tillad fleksibel delsalg på fanen Generelt: 

 

I bogføringsopsætningen skal det angives hvilke konti, der skal bogføres 

på i forbindelse med delsalg/udlejning. 

Systemet anvender følgende metode til at fremfinde det korrekte 

kontonummer i bogføringsopsættet. Der slås op med 

virksomhedsbogføringsgruppen fra debitoren og 

produktbogføringsgruppen fra maskinvaren, f.eks. indland/ Nyetraktor. 
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Der kan angives kontonr. for to typer Delsalg: Salg og Udlejning og 
tilhørende lagerreguleringskonti. 

Der skal være ja til direkte bogføring og der skal angives 

virksomhedsbogføringsgruppe og produktbogføringsgruppe på disse 

konti, idet salgsordrelinjen vil blive mærket med 

produktbogføringsgruppen fra kontonummeret. Produktgruppen fra 

maskinvaren anvendes udelukkende til at finde kontonummeret og 

overføres ikke til salgsordrelinjen.  

Lagerreguleringskontiene anvendes til at flytte delsalget fra balancen 

(lagerværdikontiene) til driften (forbrugskontiene). 

Delsalg med faste omsætningskonti 

Vælg Maskinhandel – Salg – Salgsordre. 
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Angiv i feltet delsalg om det er udlejning eller delsalg 

 

I feltet delsalgstypen vælges om det er et salg (delsalg) eller en udlejning 

og maskinnummer angives. Kontonummer for omsætning (delsalg eller 

udlejning) og oplysninger for maskinen indsættes automatisk i 

beskrivelsen. Linien bliver en finanslinje.  

Angiv den ønskede salgspris i feltet salgspris.  

Når maskinen skal nedreguleres, angives det ønskede 

nedreguleringsbeløb i feltet kostpris. Ved bogføringen dannes der en 

værdiregulering på maskinens varenummer. 
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Ved bogføring af leverancen bogføres nedskrivningen på maskinen og 

ved bogføring af fakturaen bogføres omsætningen. 

Bogføringsopsæt til delsalg med fleksibel kontering 

Såfremt der ikke skal anvendes faste konti til delsalg er der i systemet 

mulighed for at opsætte, at kontering af delsalg foretages fleksibelt, dvs. 

kontonr. til bogføring vælges fra gang til gang. 

Såfremt dette ønskes, skal der foretages en opsætning under 

Maskinhandel – Opsætning – DSM opsætning. 

På fanen Generelt sættes hak i feltet Tillad fleksibel delsalg: 
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Der skal så ikke indmeldes delsalgskonti i bogføringsopsætningen, 

lagerreguleringskonto skal dog være indmeldt her, på samme måde som 

ved delsalg med faste konti. 

 

Bemærk: Angives der konti i delsalg funger systemet som ved fast 

kontering. 

 

Delsalg med fleksibel kontering 

Anvendes fleksibel delsalgskontering åbnes automatisk et oversigtsvindue 

når delsalgstype og maskinnummer er indtastet på linien. Vinduet viser 

alle konti på kontoplanen med typen Konto og hvor direkte bogføring er 

tilladt. 
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Når maskinnummer accepteres åbnes der et vindue hvor ønsket 

delsalgskonto vælges. 

 

Når kontonummer er valgt hentes kontonummer og oplysninger vedr. 

maskinen automatisk. Linien bliver en finanslinje.  

Delsalg uden kostprisregulering 

Det er muligt at lave et delkøb, der ikke nedskriver lagerværdien på varen. 
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Kostprisen er den værdi, som varenummeret (ikke maskinen) vil blive 

opskrevet med. Hvis værdien ikke skal ændres, skal kostprisen ændres til 

0,00. Ved bogføring af vareleverancen bogføres nedskrivningen på 

maskinvaren og ved bogføring af fakturaen bogføres omsætningen i 

driften. 

Ved bogføring uden regulering udfyldes kostprisfeltet ikke og ved 

bogføring fremkommer nedenstående test.  

 

Der skal vælges ja for at fortsætte bogføring. 

Nedregulering til 0 eller negativ kostpris kr 

Der er muligt at nedregulere kostprisen og angives der en kostpris der vil 

medføre en negativ kostpris fremkommer der en advis der angiver at 

kostpris vil blive negativ, hvad er kostpris og om man ønsker at bogføre. 

 

Der testes på hvad kostpris er på varen på bogføringstidspunktet. 
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Selvstændig styring på delsalget 

Ønskes der en selvstændig styring på delsalgs enheden, skal denne del 

oprettes som en selvstændig maskine med tilhørende varenummer, 

lagerbeholdning og værdi opreguleres og kostprisen på oprindelig 

maskine skal nedreguleres.  

 


