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Vi er glade for nu igen at kunne tilbyde ny og forbedret funktionalitet til DSM-systemet – vi håber, at de nye
muligheder bliver til glæde og gavn.
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Lager
Annullering af modtagelse på salgsreturvareordre
Det er nu muligt at annullere linjer med typen finans på en salgsreturvaremodtagelse.
Finanslinjerne vil blive slettet på samme måde som ved annullering af en leverance på
salgsordre.

Priskalkulation
Hvis man har valgt at anvende kalkulationsvaluta vil denne nu også blive anvendt ved
beregning af salgspris på varen.

OIOUBL negativ rabat
Hvis den samlede rabat på en faktura er negativ, så vil der komme en fejlbesked ved
forsøg på bogføring. Kontrollen er indført for at forhindre at bilaget fejler hos SPROOM.

Reference på oversigt over bogførte bilag
Feltet Reference vises nu på oversigt over bogførte dokumenter. (Salgsfaktura/kreditnota)

Oprettelse af overflytningsordre fra salgsordre
Det er nu muligt at få oprettet en overflytningsordre direkte fra en salgsordre.
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I båndet er der kommet en ny funktionsknap under Handlinger – Funktion: Opret
overflytningsordre.
Overflytningsordren vil blive oprettet med Overflyt fra lokation, angivet i feltet Overflyt fra
lokation på salgslinjen. Og Overflyt til lokation hentes fra salgsordrelinjens lokation.
Der vil blive oprettet en eller flere overflytningsordrer afhængig af om, at der skal flyttes fra
en eller flere lokationer.
På overflytningshovedet er der kommet et nyt felt: Tilhører ordre, så man kan se at
overflytningen er oprettet ud fra en ordre (ordrenummer kan være en salgs- eller
serviceordre).

Hvis der allerede er oprettet en overflytningsordre til den pågældende salgsordre med
samme fra/til lokation, så vil varelinjer blive tilføjet til den eksisterende overflytningsordre,
såfremt overflytningsordren har status Åben.
Der er ikke lukket for bogføringen (levering/fakturering) af salgsordren selvom der findes
en tilhørende overflytningsordre.
Hvis man sletter/bogfører salgsordren inden overflytningsordren er bogført, så skal man
selv slette overflytningsordren.
Ved bogføring af salgsordren vil oplysningerne vedr. overflytning blive overført til den
bogførte faktura, så historikken vedr. overflytning bevares.
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Vis købsordre fra salgsordrelinjer
På Salgsordre er der for at lette arbejdsgangen kommet en Ny knap: Købsordre.
Herfra åbnes den tilhørende købsordre uanset om det er ”direkte levering” eller
”specialordre”.

Den gamle knap: Ordre er ikke længere tilgængelig.

Vis bogførte modtagelser fra købsordre
Fra købsordrebilledets linje-del, via knappen Linje – Vis bogførte modtagelser, er der nu
mulighed for at se bogførte modtagelseslinjer til den markerede købsordrelinje.

Ny rapport: Ikke-fakturerede salgslinjer
Der er kommet en ny rapport, som udskriver salgslinjer på reservedelssalgsordrer, som er
leveret, men endnu ikke faktureret.
Rapporten opsættes under DSM Udskriv og har rapportnummer 6039075.

Ny valgmulighed på rapporten Ajourførte salgspriser
På rapporten Ajourførte salgspriser er der kommet en ny mulighed på indstillings fanen:
Vis også varer uden prisændring. Funktionen kan anvendes til at vise prisopdaterings
historik på varer.

PDF log på debitor oversigt
I båndet på debitoroversigten er der nu mulighed for at gå til kundens pdf log via knappen
PDF – PDF log.

Realisationspct. på faktaboks Salgslinjedetaljer
På faktaboksen Salgslinjedetaljer vises feltet Realisationsprocent fra varekortet nu.
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Samlet salgshistorik
Der er kommet en ny funktion til at vise salgshistorik. Funktionen hedder DSM salgshistorik
og findes under Oversigt på afdelingerne Salg & marketing, Service og under
Maskinhandel.
Funktionen viser både reservedelsdokumenter (faktura og kreditnota), servicedokumenter,
maskinhandelsdokumenter og udlejningsdokumenter i samme billede og man har
mulighed for at søge på kundenr, varenr., maskinnr. og sælgerkode.
For yderligere information: se How-to ”DSM salgshistorikhistorik”.

Ændring af faktureringsdebitor på salgsordre med specialordre
Det er nu muligt at ændre faktureringsdebitor på en salgsordre selv om der er linjer med
specialordre. Dog kan man ikke ændre faktureringsdebitor hvis der er tale om direkte
levering.

Lande/områdekode for levering
Feltet Lande/områdekode for levering er nu tilgængeligt på salgs-/salgsreturvareordre,
således man har mulighed for at påsætte lande/områdekode direkte på ordren. Feltet skal
være udfyldt hvis der er tale om en EAN-kunde.
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Prisopdateringsdato på vareoversigt
Varens prisopdateringsdato vises nu på vareoversigten.

Maskinhandel
Ny opsætning vedr. sælger/indkøber fra bruger
I DSM opsætningen har Maskinhandel – køb nu fået sit eget opsætningsfelt:

Tidligere blev opsætningen vedr. køb anvendt til både køb af reservedele og maskiner.
BEMÆRK:
Det nye felt vil som standard foreslå at sælger/indkøber fra bruger ikke anvendes – det er
derfor vigtigt at gå ind og markere feltet, hvis brugerens opsætning skal anvendes.

Oversigt over maskintilbud
På oversigten over maskintilbud er feltet ordredato blevet tilføjet.

Maskinkort/oversigt vis billeder
Funktionsknappen i bådet ’Vis billeder’, er blevet udvidet til at kunne vise 15 billeder.

Maskinsalgsordre
Feltet sprogkode er tilføjet, så det kan ændres på ordren.
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Lande/områdekode for levering
Feltet Lande/områdekode for levering er nu tilgængeligt på salgs-/salgsreturvareordre,
således man har mulighed for at påsætte lande/områdekode direkte på ordren. Feltet skal
være udfyldt hvis der er tale om en EAN-kunde.

Vis købsordre fra maskinsalgsordrelinjer
På Maskinsalgsordre er der for at lette arbejdsgangen kommet en Ny knap: Købsordre.
Herfra åbnes den tilhørende købsordre uanset om det er ”direkte levering” eller
”specialordre”.

Den knap: Ordre kan der ikke længere åbnes en købsordre.

Feltet Bemærkninger på oversigt og maskinkort
Feltet Bemærkninger vises nu på oversigt og maskinkort, så man umiddelbart kan se om
der findes bemærkninger til maskinen. På oversigten er feltet som udgangspunkt ikke vist,
men kan hentes frem.

Samlet salgshistorik
Der er kommet en ny funktion til at vise salgshistorik. Funktionen hedder DSM salgshistorik
og findes under Oversigt på afdelingerne Salg & marketing, Service og under
Maskinhandel.
Funktionen viser både reservedelsdokumenter (faktura og kreditnota), servicedokumenter,
maskinhandelsdokumenter og udlejningsdokumenter i samme billede og man har
mulighed for at søge på kundenr, varenr., maskinnr. og sælgerkode.
For yderligere information: se How-to ”DSM salgshistorikhistorik”.
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Masseopret klargøringsordrer
På maskinhandelssalgsordrer er det nu muligt at masseoprette serviceordrer til klargøring
via knappen Ordre – Masseopret serviceordre (Kvik) i billedets linje-del.

Bemærk at funktionen kræver opsætning på interne servicekunder – her skal angives
maskingruppe, datoformel for forventet færdiggørelsesdato og
klargøringsserviceordretype.

Service
Tidsregistrering – ekstra servicelinjer
Det er nu muligt at få afrundet ekstra servicelinjer.
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Såfremt der ønskes afrunding, skal dette opsættes under Tidsregistrering – Opsætning –
Ekstra servicefakturalinjer:

Tidsregistrering over midnat
Når man anvender tidsregistrering med scanner og medarbejderen ikke scanner GÅ, når han går
hjem, vil systemet automatisk foretage en GÅ-registrering kl. 23:59:59.

Hvis man anvender Mail2File eller Reeft eller man registrerer manuelt
i tidsregistreringskladden, sker det ikke.
Tidsregistrering på mail/SMS
Der er nu mulighed for at anvende funktionerne F (genoptag job) og H
(heldagsregistrering) ved tidsregistrering på mail eller SMS.
De nye funktioner kræver opsætning af nye stregkoder – kontakt JMA A/S for hjælp til
opsætning heraf.

Individuel mødetid
På ressourcekortet er det nu muligt at angive et individuelt mødetidspunkt, afvigende fra
dagsstart i tidsregistreringsopsætningen. Dette sikrer at overtidsberegning sker korrekt,
også når mødetid afviger fra den generelle opsætning.

Ændring på feltet ingen beregning af avancerede
serviceomkostninger på debitorkortet
Hvis man fra debitorkortet ændrer i feltet: ingen beregning af avancerede
serviceomkostninger vil der komme en dialogboks, om man ønsker at få opdateret det
tilsvarende felt på debitorens servicekontrakter.
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Garantitimer opgøres via maskintælleraflæsninger
Beregning af timer i forhold til garanti beregnes nu i forhold til en evt. indmeldt
timetællerlinje med typen ’Afsendt’. På denne måde kan man nu – ved at ændre
timetællertypen til Afsendt – håndtere, at garanti på timer påbegyndes ved det timetal
maskinen har på salgstidspunktet.
I eksemplet nedenfor er maskinen solgt med tællerstand = 20 timer. Hvis garantitypen
normalt har udløb på garanti ved 200 timer, så vil der automatisk blive taget højde for, at
maskinen har kørt 20 timer ved levering, så udløb faktisk er 220 timer.

Garantiopfølgning
På garantiopfølgningsbilledet er feltet serviceordretype blevet tilføjet.
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Nyt felt på servicelinjedetaljer (faktaboks på serviceordre)
På faktaboks servicelinjedetaljer er der kommet et nyt felt: ”Øvrige lokationer”. Her vises
samlet beholdning for øvrige lokationer. Klikker man på feltet vises Varedisponering pr.
lokation.

Oprettelse af overflytningsordre fra serviceordre
Det er nu muligt at få oprettet en overflytningsordre direkte fra en serviceordre.

I båndet er der kommet en ny funktionsknap under Handlinger – Funktion: Opret
overflytningsordre.
Overflytningsordren vil blive oprettet med Overflyt fra lokation, angivet i feltet Overflyt fra
lokation på servicelinjen. Og Overflyt til lokation hentes fra serviceordrelinjens lokation.
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Der vil blive oprettet en eller flere overflytningsordrer afhængig af om, at der skal flyttes fra
en eller flere lokationer.
På overflytningshovedet er der kommet et nyt felt: Tilhører ordre, så man kan se at
overflytningen er oprettet ud fra en ordre (ordrenummer kan være en salgs- eller
serviceordre).

Hvis der allerede er oprettet en overflytningsordre til den pågældende serviceordre med
samme fra/til lokation, så vil varelinjer blive tilføjet til den eksisterende overflytningsordre.
(Det sker uanset om der er bogført/modtaget på overflytningsordren eller ej)
Der er ikke lukket for bogføringen (levering/fakturering) af serviceordren selvom der findes
en tilhørende overflytningsordre.
Hvis man sletter/bogfører serviceordren inden overflytningsordren er bogført, så skal man
selv slette overflytningsordren.
Ved bogføring af serviceordren vil oplysningerne vedr. overflytning blive overført til den
bogførte faktura, så historikken vedr. overflytning bevares.
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Rapport: Tidsregistreringsposter arbejdstype sideskift pr. ressource
På rapport 6051900 Tidsregistreringsposter arbejdstype er der på indstillingsfanen kommet
et nyt spørgsmål: Skift side pr. ressource.

Rapport: uafsluttede serviceordrer
På rapport 6051893Uafsluttedeserviceordrer er kolonnen udført den tilføjet.

Samlet salgshistorik
Der er kommet en ny funktion til at vise salgshistorik. Funktionen hedder DSM salgshistorik
og findes under Oversigt på afdelingerne Salg & marketing, Service og under
Maskinhandel.
Funktionen viser både reservedelsdokumenter (faktura og kreditnota), servicedokumenter,
maskinhandelsdokumenter og udlejningsdokumenter i samme billede og man har
mulighed for at søge på kundenr, varenr., maskinnr. og sælgerkode.
For yderligere information: se How-to ”DSM salgshistorikhistorik”.
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Reference på oversigt over bogførte bilag
Feltet Reference vises nu på oversigt over bogførte dokumenter. (Salgsfaktura/kreditnota)

Servicekontrakter
Opret ekstra serviceordre ved dannelse af kontaktserviceordrer
Der er kommet to nye opsætningsfelter, som vedrører dannelse af ekstra serviceordrer ved
oprettelse af kontraktserviceordrer:
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Hvis feltet: ”Påsæt maskinnr. på ekstra serviceordrer” markeres vil de ekstra ordrer blive
oprettet med maskinnr., eksternt serienr. m.v. fra maskinen.
Garanti påsættes aldrig.
Hvis feltet: ”Ekstra serviceordre pr. kontrakt” markeres vil der blive dannet en ekstra
serviceordre pr. kontrakt.

Tilbageførsel af bogført faktura på kontrakt
Det er nu muligt at tilbageføre sidste bogførte servicefaktura fra en servicekontrakt.
Tilbageførsel sker via en ny funktionsknap i båndet:

Ved gentagen brug af funktionsknappen vil der blive tilbageført fakturaer længere og
længere tilbage i tiden.
Knappen ’Annuller sidste servicefaktura’ tilbagefører sidste ikke-bogførte faktura.

DSM Mobilløsning
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Delopdatering af varer (R6052384)
Ved delopdatering af varer er det nu muligt at vælge, at der udelukkende eksporteres
varer og beholdninger. I DSM Mobil opsætningen er der kommet et nyt felt herfor:

Hvis feltet markeres så vil std. tekstkoder, ressourcekoder, serviceomkostningskoder og
arbejdstypekoder ikke blive eksporteret. Ændringen er lavet a.h.t. Indlæsningstid hos Reeft.

Opdatering af varer (total)
Der er lavet en ændring af rapporten, således at man kan afgrænse på f.eks. en enkelt
lokation.
BEMÆRK: Dette bevirker at rapporten skal genopsætte i opgaveplanlæggeren, da kørslen
ellers vil fejle.

Standard tekster
Ved indlæsning af serviceordrer fra Reeft bliver standard tekster ikke længere overskrevet.
Det gælder for de standard tekster som har været på serviceordren inden den er sendt ud
til Reeft.
Ændringen er lavet sådan at evt. manuelle tilføjelser til std. teksten ikke ændres/overskrives.

Gensend ordre til Reeft
På serviceordre (Kvik) er det nu muligt at gensende en ordre til Reeft uden først at ændre
mobilstatus.
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Der kan gensendes hvis følgende forudsætninger er opfyldt:



I DSM mobilløsningsopsætning er der valgt: ”Lås leverede linjer”
På servicehovedet må Mobilordrestatus ikke være lukket

Økonomistyring
Kreditor – kontokort
På kreditor-kontokort er felterne: ”Eksternt bilagsnr” og ”Beskrivelse” blevet udvidet.
(Rapport 304)

Finans kontokort
Filtre fra ”Vis resultater” på oversigtspanelet ’Finanskonto’ på rapportens anfordringsbillede
udskrives nu på alle sider.

Udlejning
Reference på oversigt over bogførte bilag
Feltet Reference vises nu på oversigt over bogførte dokumenter.
(Udlejningssalgsfaktura/udlejningskreditnota)

Køb
Købsordre – bestillingsfil til Weidemann
En købsordre til Weidemann kan udlæses til en fil og uploades til Weidemann.

Købsordre – bestillingsfil til Liebherr
En købsordre til Liebherr kan udlæses til en fil og uploades til Liebherr.
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Vis salg-/serviceordre fra købsordrelinjer
På købsordre - Linjer er der for at lette arbejdsgangen kommet en ny Ordre knap
Herfra åbnes den tilhørende salgs-/serviceordre uanset om det er ”direkte levering” eller
”specialordre”.

Den gamle knap: Ordre er ikke længere tilgængelig.

Butik
Beholdningsadvarsel i kassen
Under Butiksopsætning kan man nu tilvælge, at der skal vises beholdningsadvarsel.
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Administration
Rettighedsopsætning via objekter som man ikke ska have rettighed til
I NAV angiver man rettigheder ud fra hvad man skal have adgang til. Dette indebærer at
hvis nogen skal have tilladelse til alt i systemet på nær en enkelt funktion, så skal man give
tilladelse til alle funktioner på nær en.
Dette har været meget tidskrævende at vedligeholde, specielt når der kommer nye
funktioner.
Der findes nu en ny funktion kaldet ’DSM Blacklist’ som kan hjælpe med vedligeholdelse af
rettighedsopsætning.
DSM Blacklist gør det muligt at angive et eller flere objekter, som skal have begrænsninger
i rettighederne. Herefter starter man en kørsel, som opdaterer rettighederne. De objekter,
der findes på blacklisten, påføres begrænsningerne fra blacklisten, mens alle andre
objekter automatisk oprettes med fuld tilladelse.
For mere information se ’How-to ”DSM Blacklist”’.

Skjul sælgerkoder for personer, som er fratrådt
På sælgerkortet er der kommet et helt nyt felt: ”Fratrådt”.
Når man markerer en sælger som fratrådt vises denne ikke på sælger-oversigten mere.
Tidligere har mange slettet sælgerkoden på en person ved fratræden. Dette resulterede i
problemer ved udskrift af f.eks. bogført faktura ud med den pgl. sælger.
Feltet gør det også muligt at filtrere sælgere bort i f.eks. JetReports.
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