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Maskinkalkulation 

Formålet med maskinkalkulation er at lave en opsætning, der går ud på at 

beregne de omkostninger, der påløber ved køb og salg af en maskine.  

En kalkulation kan udarbejdes som en forkalkulation eller en 

efterkalkulation.  

En forkalkulation udarbejdes før køb, produktion og salg af varen og den 

anvendes derfor i planlægningsarbejdet.  

En efterkalkulation udarbejdes efter køb og salg og anvendes derfor ved 

kontrol af virksomhedens omkostningsforbrug.  

I DSM kan der oprettes skabeloner med forud indtastede oplysninger og 

værdier til beregning af maskinens forkalkulation.  

Det er også muligt bare at oprette de forskellige indtægts- og 

omkostningstyper (rabatter, fragt, klargøring etc.) og manuelt sætte 

kalkulationen op fra gang til gang.  

Uanset hvad der vælges, så skal de forskellige indtægts- og omkostnings-

typer oprettes forud, for at kunne tage denne funktionalitet i brug. 

Denne manual vil være bygget op af følgende afsnit (Klik på link for at gå 

direkte til afsnittet). 

 Opsætning/oprettelse af skabeloner 

 Koder til købsskabelon 

 Opsætning af købsprisskabelon 

 Opsætning af salgsskabelon 

 Tildeling af skabeloner 

 Gennemgang fra tilbud/ordre 
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Opsætning 

Uanset om der anvendes forud-opsatte skabeloner, så skal de bagved-

liggende indtægts- og omkostningstyper oprettes.  

Koderne skal dog laves inde på en skabelon, så i denne manual vises 

der, hvordan der laves en standard skabelon. 

Skabelonerne findes/oprettes under en af følgende to stier: 

1. (Afdelinger - Maskinhandel – Opsætning – Fabrikat – Modelgrupper – 
Modeller). 

2. (Vilkårligt maskinkort – Modelkode (under fanebladet model). 
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Fra vinduerne ’Modeller’ (indgang fra maskinkort) eller ’Modelkladde’ 
(indgang fra Maskinhandel – Opsætning), vælges ’Ny’ i kolonnerne 
’Maskinkalkulationsskabelon Køb/Salg’. Når dette gøres, åbnes et nyt 
vindue, som vist herunder.  
Her indtastes en kode og beskrivelse. 
Til at starte med kan der laves en ’standard’ som her i manualen, mens 
der på sigt kan oprettes skabeloner, der tilpasses specifikke modeller der 
forhandles i virksomheden.  
 
Grunden til, at der i nedenstående vindue både er oprettet en skabelon for 
køb og salg er, at hhv. købs- og salgspris udregnes i to forskellige flows. 
 
Efter at koden og beskrivelsen er indtastet vælges der ’Rediger’ i båndet. 
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Efter at have valgt ’Rediger’ vises nedenstående vindue.  
Her tilrettes de forskellige skabeloner ud fra de omkostnings- og 
indtægtstyper, som dog først skal oprettes. 
 
Disse oprettes ved at vælge ’Ny’ i kolonnen ’Kode’, som vist herunder. 
Der er under billedet angivet en forklaring til de forskellige felter, der vises 
på vinduet her.  
 

 
 

Kode: Identificerer sammen med beskrivelsen en linje i skabelonen. 

Koden indeholder yderligere opsæt, som vises efter beskrivelsen af disse 

felter.  

Før der fokuseres mere på dette vindue, skal der oprettes koder først. 

Beskrivelse: Kort beskrivelse af den enkelte kode/linje i skabelonen. 

Beskrivelsen defineres på koden og trækkes automatisk med ind på 

skabelonen. 

Beregningstype:  

1. Beløb indikerer en værdi i reelle tal.  

2. Procent indikerer en værdi i procent. 

 

Udregningstype:  

1. Oprindeligt beløb; Linjen udregnes ud fra kostprisen. 

2. Udregnet beløb; Linjen udregnes ud fra ovenstående (udregnet) 

beløb. 

 

Beløb: Linjens værdi i enten beløb eller procent. 

Bemærkning: Intern bemærkning, som kun vises på selve skabelonen. 

Overskrift: Markeres denne bliver linjen fed. 
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Oprettelse af indtægts- og omkostningstyper 

 

Efter at have valgt ’Ny’ i foregående vindue, kommer nedenstående frem. 

På billedet er der allerede oprettet en kode for hhv. indkøbsprisen og 

salgsprisen. 

 

 

 

 

 

For hver kode/linje er der mulighed for flere indstillinger. 

Alle felterne fra ovenstående billede bliver beskrevet herunder. 

Kode: Identificerer, sammen med beskrivelsen, en linje i skabelonen. 

Koden indeholder yderligere opsæt, som vises efter beskrivelsen af disse 

felter. 

Beskrivelse: Kort beskrivelse af den enkelte kode/linje i skabelonen. 

Beskrivelsen defineres på koden og trækkes automatisk med ind på 

skabelonen. 

Beløbstype: Indikerer hvorvidt værdien på den enkelte kode skal lægges 

til (positivt) eller trækkes fra (negativt). 

Calculation filter: Indikerer hvorvidt den enkelte kode benyttes i 

købspris- eller salgsprisudregningen. 

Default purchase: Feltet kan kun krydses af i én kode. Denne kode vil 

danne udgangspunkt for udregningen af købsprisen. Listeprisen fra 

ordren overføres til denne kode. Koden med dette felt afkrydset skal ikke 

manuelt indsættes på skabelonen, dette gør systemet automatisk.  

Default sale: Feltet kan kun krydses af i én kode. Denne kode vil danne 

udgangspunkt for udregningen af salgsprisen. Den endelige kostpris fra 

købsprisberegningen vil kopieres over i dette felt. Koden med dette felt 

afkrydset skal ikke manuelt indsættes på skabelonen, dette gør systemet 

automatisk. 

Benyt Fabrikspris som købspris: Benyttes ved import af Liebherr 

konfigurationer i maskinkonfiguratoren. Hvis feltet er krydset af, vil 

købsprisen automatisk være opdateret i maskinkalkulationen når denne 

åbnes. Købsprisen vil være basismaskinen + alle udstyrslinjer med kryds i 

’Fabriksmonteret’. 
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Sumlinje til ekstraudstyr: Feltet kan kun krydses af i én kode. 

Udstyrslinjer fra maskinkonfiguratoren, der ikke er markeret som 

fabriksmonteret udstyr, kan summeres til denne kode. Denne linje 

indikerer summen af alt udstyr, som virksomheden selv monterer på 

maskinen. 

Budget code: Refererer til maskinøkonomien. Åbnes feltet op kan man 

vælge hvilken rubrik i maskinøkonomien, koden skal påvirke. 

Del af købsprisberegning: Alle koder i købsprisudregningen vil blive 

brugt til udregning af maskinens kostpris. Hvis feltet ’Del af 

købsprisberegning’ er krydset af, vil koden også blive inddraget i 

udregningen af selve købsprisen fra leverandøren. 

Overskrift: Markeres denne, bliver linjen fed. Disse koder kan sagtens 

indeholde andre indstillinger også. 

Dækningsbidrag salgspris: Krydses koden af, udregnes den endelige 

salgspris ud fra formlen: Kostpris / (1 – DB%). Alternativt vil salgsprisen 

blive regnet ud fra denne formel: Kostpris * (1 + DB%). 

Type: Bruges til at summere de forskellige koder indenfor forskellige 

kategorier i kalkulationen. Det er her muligt at vælge mellem følgende 

typer; Grundrabat, Rabat, Tilkøb, Diverse omkostninger, Klargøring og 

Afskrivning. 

 

De samlede koder til en simpel skabelon kunne se ud som herunder. 

 

 

 

 

 

 

 

Efter koderne er oprettet, kan der med at sammensættes flere skabeloner. 

Ovenstående vindue lukkes derved ned. 
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Opsætning af købsskabelon 

 

Vælg nedenstående vindue igen. De koder, der lige er oprettet kan nu 

vælges i kolonnen ’Kode’. En skabelon kunne se ud som herunder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemærk at koden for købsprisen (INDKØB) er ikke inkluderet i 

ovenstående skabelon. Dette skyldes, at den automatisk vil indgå som 

udgangspunkt for samtlige skabeloner på købssiden. Det samme er 

gældende for koden for salgsprisen (SALGSPRIS). Dette skyldes, at de er 

afmærket med indstillingen ’Default purchase’ og ’Default sale’. 

Derudover er der for koden ’Grundrabat’ sat en forud indsat værdi ind på 

20%. I dette vindue er der altså mulighed for, på forhånd, at definere en 

række værdier som f.eks. Rabat eller Salgshjælp. Disse kan nemt rettes i 

praksis. 

Når alle koder og værdier er tastet ind, er skabelonerne færdige. 

  

 



Maskinkalkulation                  
 

 

4.3.20 8 

Opsætning af salgsskabelon 

 

Gå tilbage til siden ’Modeller’. Her kan der på samme måde som tidligere 

vist oprettes en salgsskabelon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligesom før, er koden ’Salgspris’ ikke sat ind, da systemet selv indsætter 
den i praksis. Derudover er der, i ovenstående eksempel, indsat en 
forudsat værdi på 10% ind i dækningsbidrag.   
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Tildeling af skabeloner 

 

Når skabelonerne er 

oprettet, kan de tildeles til 

specifikke modeller. 

Dette gøres ligeledes fra 

oversigten ’Modeller’, 

som nemmest tilgås fra 

et vilkårligt maskinkort.  

Vær opmærksom på, at 

oversigten til højre vil 

være filtreret når denne 

åbnes.  

Når en skabelon tildeles, 

vil den automatisk trække 

indtægts- og udgiftstyper 

med ind i kalkulationen 

når den køres fra et 

salgstilbud eller salgsordre. Hvis en model ikke er udfyldt med skabelon, 

vil linjerne være blanke, men der er mulighed for manuelt at udvælge 

disse. 

 

Gennemgang fra tilbud eller ordre 

 

På ovenstående billede ser vi, at der på modelnummer ’DX110’ er sat 

skabelon op for både køb og salg. Oplysningerne på disse skabeloner 

trækkes nu automatisk når maskinkalkulationen åbnes op. 

Herunder, på en maskinsalgsordre, er der oprettet en maskine med en 

salgspris på 100.000 og en kostpris på 75.000. Fra ordren åbnes 

maskinkalkulationen fra båndet, som vist herunder. 
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Maskinkalkulationsvinduet består af tre dele; Linjer, Budget og Udvidet 

information. Disse bliver beskrevet nærmere herunder. 

Maskinkalkulation - Linjer 

 

Felterne fra fanebladet ’Linjer’ beskrevet herunder. 

 

 

 

 

 

Vis konfigurationslinjer: Som udgangspunkt er denne ikke krydset af, 

hvilket betyder at eventuelle konfigurationslinjer på maskinen er summeret 

ind under den ene maskinlinje, der er. Krydses feltet af, vil man se en 

maskinlinje samt alle de tilhørende konfigurationslinjer i vinduet herover. 

Maskinnr.: Hentes automatisk fra ordre/tilbud. 

Beskrivelse: Hentes automatisk fra ordre/tilbud. 

Salgspris ekskl. moms: Salgsprisen på maskinen, fra ordren/tilbuddet. 

Konfigurationslinjer ikke inkluderet. 

Salgspris inkl. linjer: Salgsprisen på maskinen, fra ordren/tilbuddet. 

Konfigurationslinjer inkluderet, både fabriksmonteret og eget påsat udstyr. 

Salgspris inkl. fabriksmonteret udstyr: Salgsprisen på maskinen, fra 

ordren/tilbuddet. Kun konfigurationslinjer med feltet ’Fabriksmonteret’ 

inkluderet. 

Linjerabatpct.: Rabat tages fra ordre/tilbud. Hvis rabat først påføres her i 

maskinkalkulationen føres den med tilbage til ordren/tilbuddet. 

Linjebeløb ekskl. moms: Linjebeløb minus eventuel rabat og moms. 

Kostpris (RV): Hentes automatisk hvis der bruges en én-til-mange 

maskine. Alternativt opdateres den manuelt på ordren/tilbuddet. 

Listepris: Hentes fra kostprisen på tilbud/ordre hvis den er indsat. Det er 

dette felt, der er udgangspunkt i den videre købsprisberegning. Værdien 

fra feltet kopieres automatisk til koden ’Indkøbspris’. 
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Sidste købspris: Feltet viser den seneste købspris (hvis nogen), på den 

givne model maskinen er oprettet med. 

Beregnet købspris: Viser den aktuelle beregnet købspris. Feltet 

opdateres løbende som der bliver udfyldt flere oplysninger i kalkulationen.  

Beregnet kostpris: Viser den aktuelle beregnede kostpris. Feltet 

opdateres løbende som der bliver udfyldt flere oplysninger i kalkulationen. 

Beregnet salgspris: Viser den aktuelle beregnede salgspris. Feltet skal 

manuelt opdateres under vinduet ’Beregnet salgspris’ som åbnes i 

båndet, med funktionen ’Opdater salgspris med beregnet kostpris’.  

Overpris: Viser om der er overpris på den enkelte maskine hvis feltet er 

krydset af.  

 

Maskinkalkulation - Budget 

 

I budgetlinjen ses til højre en visning af maskinøkonomien. Koderne som 

blev oprettet kan linkes sammen med de forskellige linjer i kontoskemaet. 

Dette ses f.eks. med linjen ’Overpriser/Rabatter’, hvor værdien er -15.000, 

dette svarer til de 20%, der er sat på koden ’Grundrabat’. De 75.000 

svarer til indkøbsprisen (koden ’Indkøbspris’).  

 

 

 

 

 

Oplysningerne fra budget i venstre side opdateres ind på maskinkortet i 

kolonnen ’Budget’. Dette gør, at det senere er nemt at holde de 

realiserede tal op mod de budgetterede tal. 

Maskinkalkulation - Udvidet information 

 

Den udvidede information giver et overblik over kalkulationen. Der kan i 

de forskellige bokse til venstre holdes øje med, hvad udgangspunktet var 

(Listepris), hvad prisen ender med at blive for maskinen i indkøb 

(Købspris), samt maskinen med alle omkostninger (Kostpris).  
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På samme måde, er der på salgssiden et overblik over, hvad maskinens 
mindstepris må være uden at tabe penge.   

 

Til højre ses oversigterne over ’Købsinformation’ og ’Salgsinformation’. 

Disse viser en summering af alle koderne indenfor kategorierne; 

Grundrabat, Rabat, Afskrivning, Diverse omk., Tilkøb og Klargøring. Det 

er ’Typen’ på de forskellige koder, der afgør hvilken boks de summeres i. 

Beregning af købsprisen 

 

For at beregne den egentlige købspris samt kostpris klikkes der på 

’Beregnet købspris’ i båndet. 

 

 

Vinduet åbner op for nedenstående billede. Det er her, der indtastes 

oplysninger omkring Rabatter, Klargøring, Fragt osv. Ud fra kodernes 

indstillinger opdateres den udvidede information i bunden automatisk. 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis den enkelte maskinmodel har en skabelon påsat, vil den åbne den. 

Hvis ikke vil vinduet være tomt, men med mulighed for manuelt at tilføje 

linjerne/ koderne. 
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Herunder ses et eksempel, hvor linjerne er udfyldt med værdier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derudover er der tilføjet en ekstra linje med koden ’Klargøring’, hvor 

beskrivelsen dog er rettet til. Farverne viser, hvordan den i bunden 

summerer de forskellige udgifts- og indtægtstyper. 

I eksemplet her ender maskinen altså med en indkøbspris på 58.800, og 

kostpris på 64.900. Herfra kan vinduet lukkes. 

Funktion ’Opdater linjer med ekstra udstyr’ 

I båndet er der en yderligere en funktion ’Opdater linjer med ekstra 

udstyr’. Denne bruges, hvis der i maskinkonfiguratoren er tilføjet 

udstyrslinjer, som virksomheden selv har monteret på maskinen. Denne 

funktion summerer og indsætte værdien af alle konfigurationslinjer, der 

ikke er krydset af i ’Fabriksmonteret’. Dette indsættes på koden 

’Egnedele’, da den i manualen her har fået nedenstående opsætning. 
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Salgsprisudregning 

 

Købsprisberegningen lukkes ned og salgsprisberegningen åbnes. Brug 

knappen som vist herunder. 

 

 

 

I det nye vindue skal første linje manuelt opdateres. I dette eksempel 

’Salgspris’, med den seneste kostpris. Dette gøres i båndet, med knappen 

’Opdater salgspris med beregnet kostpris’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Skabelonen til udregningen af salgsprisen, var sat op med at skulle 

udregne salgsprisen ud fra et dækningsbidrag på 10%, dette har systemet 

selv hentet frem.   

 

Den endelige udregning ser så således ud, og viser at maskinen skal 

sælges til mindst 71.390, hvis der ønskes et dækningsbidrag på 10%. 
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Færdiggørelse af kalkulation 

 

Når både købspris, kostpris og salgspris er udregnet, vendes der tilbage 

til maskinkalkulations oversigten. Herfra vælges der de to funktioner i 

båndet markeret med gult herunder; ’Overfør beregnet salgspris til 

salgslinje’ og ’Overfør beregnet købspris til salgslinje’. Dette gøres for at 

trække oplysningerne med ud på tilbuddet/ordren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På specialordren/indkøbsordren, skal der manuelt hentes ind under den 

udregnede købspris. Dette gøres under ’Funktion’ – ’Opdater købspris fra 

maskinkalkulation’.  
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Herefter kommer følgende pop-up, hvor der vælges ’Ja’, hvorefter 

købsprisen fra maskinkalkulationen hentes ind på købsordren. 

 

 

 

 

 

 

Maskinøkonomien 

 

På maskinkortet har man nu oplysninger om både de realiserede tal og de 

budgetterede tal. Derudover er der den mere detaljerede visning under 

økonomioversigten, som også findes inde fra maskinkortet.  

 

 


