Programopdatering DSM2016 version 07.25
28. maj 2019

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
Bruger-id på ordrelinjer
Nu mærkes ordrelinjer med bruger-id ved oprettelse af ny ordrelinje. Feltet er til udtræk
via f.eks. Jetreport eller kan ses ved at zoome på den enkelte linje.

Samlefakturering og linjer med 0 i salgspris
I DSM opsætningen er der kommet et nyt felt: ”Spring over salgsordre med 0 i salgspris”.
Hvis feltet markeres vil salgsordrer, hvor en eller flere salgslinjer mangler salgspris, blive
sprunget over i samlefaktureringskørslen.

Udvidet beholdningsadvarsel med realisationsprocent
Når man benytter udvidet beholdningsadvarsel, er det nu muligt at se samarbejdspartners
realisationsprocent på varer. Oplysninger hentes via JMA’s reservedelsdatabase.
En samarbejdspartner skal oprettes som en lokation og påføres oplysninger om X-nummer
og ekstern afdeling.
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Maskinhandel
Opsætning for skjul nul bilag i maskinøkonomien
I DSM Opsætningen er der kommet mulighed for at sætte markering for at nul bilag som
udgangspunkt skal skjules i maskinøkonomi-billedet. (Før var nul bilag automatisk skjult)

Maskinsalgsreturvareordre
Det er nu muligt at lave maskinsalgsreturvareordrer på samme måde som på reservedele.
Inden den nye funktionalitet tages i brug skal der opsættes salgsreturvareordre
nummerserie i DSM opsætningen:

Det nye menupunkt findes under Maskinhandel – Salg – Lister

Beskrivelse 2 og 3 på maskinoversigt
På maskinoversigten, som åbnes fra debitorkortet – Naviger – Maskiner, er det nu muligt
at få vist beskrivelse 2 og 3 (Felterne skal man selv hente frem).
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Bruger-id på ordrelinjer
Nu mærkes ordrelinjer med bruger-id ved oprettelse af ny ordrelinje. Feltet er til udtræk
via f.eks. Jetreport eller kan ses ved at zoome på den enkelte linje.

Konfiguratoropsætning skip kundenummer
På konfiguratoropsætningen er der kommet et nyt felt: ”Skip kundenr.”. Hvis feltet
markeres vil maskiner oprettet via konfigurator ikke få påført kundenummer fra ordren.
Opsætningen gælder kun for de maskiner, som ikke oprettes som pseudo-maskiner.
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Service
Serviceordre Kvik – nye datofelter
Felterne Ønsket -, Bekræftet- og Planlagt leveringsdato er tilføjet på linjerne. Det giver
mulighed for at bruge samme felter på serviceordrer, som findes på salgsordrer.
De kan bruges til at lave rapportering på leveringssikkerhed, fx med Jet reports.

Servicekontraktskabelon - ansvarscenter
På servicekontraktskabelon er det nu muligt at angive et ansvarscenter.

Bruger-id på ordrelinjer
Nu mærkes ordrelinjer med bruger-id ved oprettelse af ny ordrelinje. Feltet er til udtræk
via f.eks. Jetreport eller kan ses ved at zoome på den enkelte linje.

Dellevering ved specialordre
Det er nu muligt at dellevere varer i specialordre. Der kan delleveres det antal, som er
modtaget på den tilhørende købsordre.
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DSM Mobilløsning
Eksport af maskiner til Reeft - nyt opsæt
I DSM mobilløsning opsætningen er der kommet et nyt felt: Medsend kundeadresse når
maskine eksporteres. Hvis feltet markeres medsendes kundeadresse fra debitor (fra
maskinkortet), hvis primærkontaktnr. ikke er udfyldt.
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Økonomistyring
Nye felter på finansdimensionsoversigt (Matrix)
På finansdimensionsoversigten er det muligt at hente følgende felter frem: Bogføringstype,
Momsvirksomhedsbogf.gruppe, Momsproduktbogf.gruppe, Momsbeløb, Bruger-id og
Kildespor.

Finanskladde – kontrolliste afstemning i valuta
På kontrollisten, der udskrives fra finanskladden, er der kommet 2 nye felter i
afstemningsdelen: ”Bevægelse i kladde i valuta” og ”Saldo i valuta efter bogføring”.
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Document Capture
Rettelser i Document Capture programmet
Der har generelt været flere små fejl I programmet, der alle er rettet I denne opdatering.
Dette gælder bl.a.:


Utilsigtet fejlmeddelelse om ”Aktivering af Document Capture”, selvom denne var
aktiveret er nu løst.



Problemet med at Dokumentkategorier forsvandt efter opdatering er nu løst.



Ved brug af funktionen ”Split/Merge” fremkom fejl. Denne er nu rettet.



Der er igen mulighed for at kunne rette indlæste beløb på en
købsfaktura/kreditnota, når Status = Åben.



Fejl i forbindelse med manuel ændring af linje i funktionen ”Match linjer” er nu
rettet.



Blanke statusmails med mærkelige tegn i første linje er nu rettet.



Indlæsning af filer, hvor der kom blanke linjer i dokumentkladden.



Der tages nu højde for hvilke regnskaber man har rettigheder til, når der dannes
godkendelsesdeling.

eDocuments Import
Rettelser i eDocument Import programmet
Der er følgende rettelser og fornyelser til programmet:


Der er kommet en ny codeunit ”CEDO Register Doc.”, der kan håndtere KID
betalingsinformationer, og overføre dem til det relevante felt på Købsfakturaen.



Der er lavet rettelse, så varelinjer med 100% linjerabat også bliver valideret og kommer med på
den dannede købsfaktura.
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Der har været en fejl i håndteringen af beregningen af linjebeløb og linjerabat, når antal var
større end 1. Dette er nu rettet.



eDocument Import filerne kan nu ses i Document Capture og kan indlæses sammen med filerne
fra Document Capture. Der skal oprettes ny Dokument Kategori til dette.



Betalingsbetingelse fra kreditorkortet bruges nu, hvis der ikke er en forfaldsdato oplyst i XML
filen.



Der kan nu ”genåbnes” allerede dannede købsfakturaer, der er dannet fra eDocument Import.

Payment Management
Rettelser og opdateringer i Payment Management programmet
I Payment Mangagement programmet er der kommet nogle mindre rettelser:


I forbindelse med bankopdateringer til Bank Connect, sker der nu er automatisk opdatering af
versionsnummeret på de certifikater, der bruges hertil.



For kunder der bruger Danske Bank webservice, kan der nu indlæses CAMT054 statusfiler, der
kan importeres direkte. Ligeledes understøttes Dynamics Pay også i denne løsning.



Der er lavet en mindre rettelse i bankkontoafstemningen, så shortcut tasten er forskellig, når der
skal afstemmes hhv. bankposter (Shift+F11) og debitorposter (Alt+F11).



Debitor udligningsreglen ved indlæsning af indbetalinger fra debitorer er opdateret, så der nu
skulle være større sikkerhed for, at den rigtige debitor findes, når der søges på posteringsteksten.
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