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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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Generel information
Tilpassede rapportlayouts
Tilpassede rapportlayouts er en standard feature, som findes i Microsoft Dynamics NAV.
Den gør, at man som bruger selv kan tilpasse alle rapporter, f.eks. ved at flytte eller fjerne
et eller flere felter på udskriften. Vi anbefaler, at I beskriver, hvad I ændrer, f.eks. ved at
bruge Noter, som findes under båndet i toppen. Herved sikrer I, at I selv eller en kollega
kan se, hvad der er tilrettet, hvilket er en god idé, hvis og såfremt den rapport, I har
tilpasset, er ændret i denne release. I sådanne tilfælde kan det nemlig nogle gange være
nødvendigt at lave tilpasningen forfra, og så er det meget lettere, hvis I har en beskrivelse
af, hvad der skal ændres.

Rollecenter
Under ”Alle aktiviteter” er der nu også mulighed for at få vist en flise med reservedelstilbud:

Der kan også vælges nye fliser, som viser tilbud, ordrer mv., som tilhører eget bruger-ID.
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Lager
Udelad varer fra reservedelseksport
Det er nu muligt at udelade varer fra eksport til reservedelsdatabasen. På varekortet, under
oversigtspanelet Start, er feltet ’Udelad fra reservedelseksport’ tilføjet.

Hydra-Grene købsordreintegration
Købsordrebestillinger til Hydra-Grene kan nu afsendes via webservice. Se Beskrivelse
Hydra-Grene Integration til webservice på JMA Forum.
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Købsordrefaktaboks – Øvrige lokationer
På købsordrer, på faktaboksen Købslinjedetaljer, vises nu feltet ”Øvrige lokationer" på
tilsvarende måde, som det findes på salgsordrer. Feltet viser beholdningen på alle andre
lokationer end hovedlokationen.

Købsordrefaktaboks – Køb år 1-2-3
På købsordrer, i faktaboksen ’Købslinjedetaljer’, vises nu købsmængden over de seneste tre
år.
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Samlefakturering – Ansvarscenter
Der er kommet et nyt opsætningsfelt i DSM-opsætningen: ”Hent Ansvarscenter fra
salgsordre”. Denne funktion kan anvendes, når man har ansvarscenter som obligatorisk felt
og har flere ansvarscentre.

Feltet markeres, hvis ansvarscenter på den dannede faktura skal hentes fra salgsordren.
Forudsætninger: der skal være valgt samlefaktureringstype = ’Specifik dimension’, og der
skal samles for den dimensionskode, som trækkes fra ansvarscenter (sted/afdeling).
Hvis ansvarscenter er opsat som obligatorisk felt, har det hidtil været nødvendigt at
samlefakturere pr. ansvarscenter, da en indtastet standardværdi ellers ville blive påsat alle
dannede bilag. Med den nye opsætning kan der køres fakturering for alle ansvarscentre på
én gang.

Salgsmuligheder
Under menupunktet Salgsmuligheder vises nu også kontaktnavn og virksomhedsnavn.

Overflytningsordre – Ændre placering
Det er nu muligt at opdatere ”Placeringsnr.” og ”Alt. placeringsnr.” på modtagerlokationens
varekort. Den nye placering indtastes i et nyt felt på linjerne. Der opdateres aldrig til blank
placering.

7
JMA A/S

|

Engelsholmvej 26 | 8940 Randers SV | www.jma.dk | +45 8711 0000

Programopdatering DSM2016 version 07.22
30. april 2019

Overflytningsordre – Udskrift
På DSM Overflytningsordre rapport 6051943 er det nu muligt at vælge
udskriftssorteringsrækkefølge:

Overflytningsordre – Valg af lokation fra bruger
Ved oprettelse af specialordre fra overflytningsordre er der kommet et nyt opsæt for
hvilken lokation, som skal påføres købsordren. Hvis lokation fra overflytningsordren ønskes
anvendt i stedet for lokation fra brugeropsætningen/medarbejder, skal det nye felt i
Lageropsætningen markeres.
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Udskrift af overflytningsleverance
På rapport 6051889 DSM Overflytningsleverance bliver der nu også udskrevet
maskinnummer og eksternt serienummer.

Beholdningsadvarsel – vælg lokation
I forbindelse med udvidet beholdningsadvarsel (opsættes i ’DSM-opsætningen’) på en
vare (ved indtastning af antal på ordrelinjen) er der nu mulighed for at vælge at trække
varen fra en anden lokation ved at klikke på lokationen i beholdningsadvarselsbilledet.
Herved kan den valgte lokation føres med over på ordrelinjen. Der vil ikke komme ny
beholdningsadvarsel, selvom der ikke er tilstrækkelig beholdning på den valgte lokation.
Beholdningsadvarsel:
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Linjen med ønsket lokation markeres og derefter klikkes på AssistEdit-knappen:
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Ved ”Ja” i beholdningsadvarselsbilledet opdateres ordrelinjen med valgt lokation.
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Opret specialordre - Muligt at ændre købsordretypen
Ved Opret specialordre fra hhv. salg-/ maskinsalg- /serviceordre er det nu muligt at angive
købsordretype:
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Hydra Grene – Integration til webservice
Denne funktionalitet anvendes til afsendelse af købsordrer, forespørgsel på ordrestatus
samt forespørgsel på varer hos Hydra-Grene.
Se Beskrivelse Hydra Grene integration til webservice på JMA Forum

Modtagelse i håndscannerkladde
Det er nu muligt at scanne modtagelser i håndscannerkladden. Der er mulighed for at
indscanne både oprettede og ukendte varer. Der kan ikke bogføres et indscannet antal
større end antal på købsordrelinjen.
Bemærk at funktionen med at modtage ukendte varer kræver opdatering af
scannersoftware - kontakt venligst salgsafdelingen hos JMA A/S for yderligere information.

Vareoversigt – Skjul konfigurations- og butiksvarer
Man kan nu få skjult flere typer af varer fra vareoversigten. Denne mulighed gælder nu
også for konfigurationsvarer og butiksvarer. Opsætning til dette laves på brugerniveau
under Brugeropsætningen.

Skjul spærrede debitorer
Der er kommet et nyt felt under brugeropsætning: ”Skjul spærrede debitorer”.

Hvis feltet markeres, vil spærrede debitorer, som er spærret med typen ’Alle’, ikke længere
blive vist i debitoroversigten og ved opslag fra feltet ’Debitornr.’ via F4.
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Linjerabat pr. varebogføringsgruppe
Det er nu muligt at definere rabat pr. varebogføringsgruppe. Rabatterne oprettes via
varekortet, naviger, knappen Salg – Linjerabat.
I Typefilter skal man vælge Varebogføringsgruppe for at anvende den nye type:

OIOUBL
Udeladelse af varenr.
Det eksisterende opsæt for om varenr. ønskes udskrevet på faktura benyttes nu også ved
afsendelse af OIOUBL-fakturaer og -kreditnotaer.

Butiksløsning
Tjek af flerkøbsrabat
Det er nu muligt at trykke på ”opdater knappen”, således at alle rabatter (incl. mix og
match, samt flerkøb) bliver beregnet, inden man trykker total.
Derved bliver det nemmere for sælgeren at tjekke korrekt total før betalingsbilledet.
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Maskinhandel
Maskinoversigt – Nye felter
I ’Maskinoversigt’ kan man nu hente debitors ’E-mail’ frem. Derudover er feltet ’Spærret’
også gjort synligt.

Og i båndet er der kommet to nye funktionsknapper:

Maskinkort – Ny funktionsknap
Fra maskinkortet kan man nu få vist leveringsoplysninger fra maskinsalgsordrerne via
knappen Maskinhandelsordrer i båndet under Handlinger:
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Maskinhandel – Maskiner – Opgaver - Maskinoversigt
På maskinoversigten er maskinens installationsdato nu også vist.

Kopiering af maskinmappe
Når der oprettes en ny maskine via maskinoprettelsesguiden, og man udfylder feltet
servicejournalkæde, så vil en evt. maskinmappe automatisk blive kopieret til den nye
maskine.

Maskinsalgstilbud – Pseudo-maskiner
I forbindelse med oprettelse af maskine via wizard kan det nu vælges, at maskinen
oprettes som en pseudo-maskine.

Ved sletning af tilbud bliver pseudo-maskinen slettet igen. Ophøjes tilbud til ordre, bliver
maskinen oprettet som en alm. maskine.
Under varekategori er det muligt at angive, hvilket varenummer der skal bruges i
forbindelse med oprettelse af pseudo-maskine.

Pseudo-maskiner vises ikke på maskinoversigter.
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Maskinsalgstilbud – Nye funktionsknapper
På maskinhandelstilbud er der kommet to nye funktionsknapper i båndet:



Tilknyttede sælgere
Betalingsplan

Maskinsalgstilbud og -ordre flowstatus
Der er kommet et nyt felt på tilbud og ordrer:

De koder, der anvendes, defineres af brugeren i en underliggende tabel, hvortil der er
adgang via opslag i feltet med F4:
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På koderne kan der sættes markering for ønsket handling – dette gælder for felterne
”Bogføring tilladt” og ”Frigiv bilag”.
Er der eksempelvis ikke markering i feltet ”Bogføring tilladt”, så vil der fremkomme en
fejlmeddelelse ved forsøg på at bogføre en ordre med denne status:

Og på en flowstatus med markering i ”Frigiv bilag” vil bilaget automatisk få ændret status
til ’Frigivet’, når den pågældende flowstatus sættes på ordren.
Markering i felterne ”Oprettet”, ”Delvis leveret” og ” Levering komplet” udløser ingen
handlinger.

Maskinsalgsordre – Prisændring
I båndet, under Handlinger, er der kommet en ny funktion: Ændring af maskinpriser.

18
JMA A/S

|

Engelsholmvej 26 | 8940 Randers SV | www.jma.dk | +45 8711 0000

Programopdatering DSM2016 version 07.22
30. april 2019

I billedet til prisændring kan der angives en ny samlet salgspris i feltet ”Nyt Linjebeløb”.
Ved klik på ’Beregn nye priser’ i båndet, vil det indtastede beløb blive fordelt
forholdsmæssigt på maskinen og tilhørende konfiguratorlinjer (der indsættes linjerabat) –
der opdateres kun for den markerede maskine.
Funktionsknappen ’Beregn nye priser på alle linjer’ opdaterer alle ordrelinjer.

De opdaterede priser vil blive vist, når siden lukkes ved klik på OK.

Maskinsalgsordre – Garantitype fra modelprisopsætning
Garantitype kan nu hentes automatisk fra Modelprisopsætning, under DSM-opsætning –
fanen Handlinger – knappen Kontraktmodelpriser – Modelprisfaktor Servicekontrakt:
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Ønskes en garantitype, som er indmeldt her, hentet ind på maskinsalgsordren ved
indtastning af en maskine, så skal feltet ”Brug garantitypekode fra salgslinje” under punktet
Leje/Leasingdataopsætning markeres:

Garantitypekoden opdateres ikke inde på maskinen, og man har derfor mulighed for at
lægge maskinen på flere forskellige ordrer med forskellig garantitype.
Bemærk: Hvis feltet markeres, sættes den eksisterende funktionalitet ud af drift.

Ny oversigt - Maskinliste special
Der er kommet en ny oversigt under Maskinhandel – Maskiner – Opgaver:
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Den nye oversigt giver mulighed for at filtrere på maskinspecifikationer og kan derfor med
fordel anvendes i en salgssituation, hvor man ønsker et hurtigt overblik over hvilke
lagermaskiner, der er til rådighed, med en bestemt specifikation:

Fra oversigten er der adgang til maskinkort, maskinøkonomi mm. via knapperne i båndet.
De viste specifikationer skal opsættes under DSM-opsætningen, på oversigtspanelet
’Model’.

Maskinkøbsordre – Nyt felt
På maskinkøbsordrehovedet, på oversigtspanelet Generelt, er der kommet et nyt felt:
”Maskinsalgsordre”.
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Fra feltet er der opslag til maskinsalgsordrer. Der er ikke nogen automatik knyttet til feltet –
det kan blot anvendes som en hurtig måde at få information om sammenhængen mellem
købsordren og salgsordren.
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Service
Selvrisiko på Garanti
På Garantitypen kan der angives en selvrisiko, som udløses når garantien anvendes. Der
kan angives et selvrisikobeløb, kontonummer der bogføres på, og en selvrisikostartdatoformel.
På serviceordren vil der automatisk blive dannet en finanslinje med selvrisikobeløbet, hvis
der er garanti på maskinen og selvrisiko-perioden er påbegyndt.
Se Beskrivelse Garanti – Selvrisiko på JMA Forum

Plukliste
På pluklisten udskrives nu også beskrivelse fra serviceordrehovedet.

Serviceordrer (Kvik)/Servicetilbud (Kvik) – Oversigt
På oversigten er det blevet muligt at filtrere på Maskinnr., Maskingruppe og
Maskinbeskrivelse via 3 nye filtreringsfelter:
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Servicekontrakter
Ved indsættelse af udløbsdato på servicekontrakthovedet kommer der nu en pop-up, hvis
der findes åbne serviceordrer.

Send SMS fra serviceordre og debitorkort
Når der vælges send SMS kommer der et dialogbillede, hvor SMS teksten kan indtastes.
Hvis man vælger knappen Send herfra så sendes SMS. Hvis man trykker ok eller ESC, så
sendes SMS ikke. Der er nu tilføjet en besked til brugeren om SMS er sendt eller ej.
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DSM Mobil (Reeft)
Kontraktnummer på ordrer oprettet i Reeft
Når der oprettes ordrer i Reeft, vil der, når ordren overføres til DSM, automatisk blive
tilknyttet et kontraktnummer, såfremt der findes en matchende servicekontrakt til
maskinen.

Kontrol af kundenummer
Når man anvender funktionen ”Send til DSM mobil” fra serviceordren, er der nu kontrol for,
at kundenr. på ordren er det samme som på maskinen, da det vil give fejl i Reeft, hvis dette
ikke er tilfældet. Der kontrolleres dog ikke, hvis opsætningen ”Tillad alle maskiner på
kontrakter/ordrer” er valgt.

Timetæller i advarselslog
Nu logges det også, hvis montøren ved en fejl glemmer at fjerne lede-teksten i
timetællerfeltet i Reeft, således at der f.eks. afsendes ”Indtast timetæller her:4756” fra Reeft
til DSM.

Udlæsning af debitorer til Reeft
Såfremt telefonnummerfeltet i DSM er udfyldt med mere end 25 tegn, vil nummeret nu
blive afkortet, således at udlæsningen ikke fejler.

Spærring for ændring af mobilstatus
Der er kommet et nyt opsætningsfelt i DSM Mobil-opsætningen: ”Spær for ændring af
mobilstatus”:
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Hvis feltet markeres, kan mobilstatus ikke ændres.

Start-/sluttidspunkt eller varighed v. registrering af timeseddel
I den nye version af Reeft er det muligt at registrere timesedler enten med varighed (som
nu), eller med start-/sluttidspunkt.
Der er nu kommet et nyt opsætningsfelt, som skal markeres, hvis man ønsker at anvende
start-/sluttidspunkt:

Bemærk at dette kræver ændring af opsætningen i Reeft.

Eksport af varer til Reeft
Der kan nu angives en lokationskode på rapporten, der eksporterer varer til Reeft.
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Hvis der sættes et filter med f.eks. lokation ”200” og vare ”111”, vil der i de dannede filer
være det ene varenr. for varekort/hovedlager + lokation 200.
Jobs i opgaveplanlæggeren, der eksporterer varer og beholdninger, skal genopsættes,
såfremt den nye mulighed ønskes anvendt til disse kørsler.

Lås leverede varer i Reeft
Der er kommet et nyt opsæt i DSM Mobil-opsætningen:

Hvis feltet er markeret, vil varelinjer, der sendes ud fra DSM, og som er leverede, blive ’låst’,
så disse linjer ikke kan redigeres af montøren.
Dette betyder også, at varelinjer automatisk leveres i DSM, når de udsendes til Reeft. (Feltet
kan således IKKE kombineres med markering i feltet Undlad leverede linjer).
Montøren skal - i stedet for at ændre antal - indtaste nye linjer med op-/nedregulering af
antal.
Hvis der eksempelvis skal anvendes 1 stk. mindre end det antal, der er udsendt fra DSM, så
skal montøren indmelde en linje med -1 stk. i Reeft. I forbindelse hermed er det muligt at
angive en anden lokation – f.eks. montørens bil – således at den pågældende vare lægges
på lager i bilen i stedet for på den oprindelige lokation. Bemærk at dette vil resultere i
ekstra linjer på den udskrevne servicefaktura, da der ikke er mulighed for at
sammentrække varelinjer på fakturaudskriften.
Bemærk at der aldrig automatisk leveres/låses linjer til OIO-kunder, da der ikke må være
negative linjer med rabat på en OIO-faktura.
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Udlejning
Udlejningssalgsordre - Priser
Der er kommet et nyt opsæt under udlejningsopsætning:

Feltet vedrører hvordan antal og pris vises på salgsordren.
Eksempel:
En maskine udlejes i 4 dage á 2.500 kr. pr. dag.
Hvis feltet er markeret, så dannes der en ordrelinje med 1 stk. á 10.000.
Hvis feltet ikke er markeret, så dannes der en ordrelinje med 4 stk. á 2.500.

Udlejningssalgsordre - Arbejdstype
På udlejningssalgsordre er det nu muligt at indtaste arbejdstypekode.

Kundenavn ved modtagelse af udlejningsordre
Ved modtagelse af udlejningsordre på overflytningsordre: Når der er tale om flere
udlejningsordrer, så vises ikke kun udlejningsordrenummeret, men også kundenavnet på
udlejningsordren.
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Webintegration
Webbutik kategorier - Sortering
Knappen ”genberegn sortering”, der tidligere ændrede kolonnen Sortering til at være lig
med Id, er nu ændret til at hedde ”Benyt aktuel sortering” og den sætter nu kolonnen
Sortering lig med den aktuelle sortering, som brugeren har valgt på skærmen.

Magento fragtlinjer – Nyt opsæt
Der er kommet et nyt opsæt i Webbutik opsætningen, for om fragtlinjer skal dannes som
finans- eller varelinjer.

Opsætningen skal være i overensstemmelse med opsætning i webshoppen.
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Document Capture
DC – Nyt felt på Godkendelsesanmodningsposter
På Afdelinger - Document Capture – Køb – Godkendelse Godkendelsesanmodningsposter er feltet ”Købshoved Forfaldsdato” blevet indsat, så man
kan se fakturaens/kreditnotaens forfaldsdato på oversigten.

DC købsfaktura fejlbesked
Nu får man en bedre fejlbesked, hvis man forsøger at hente en ordrelinje ind, som allerede
findes på et andet bilag. Den nye fejlbesked angiver, hvilket bilagsnummer, det drejer sig
om.

DC købsfaktura/kreditnota
På oversigtspanelet Generelt på købsfaktura/kreditnota vises nu feltet:
Bogføringsbeskrivelse.
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Økonomi
Kontoudtog – Navn på PDF-filer
Ved udskrift af kontoudtog til PDF (mail) får den dannede PDF-fil nu et unikt nummer.
Nummeret er opbygget af kundenr. og kontoudtogsnummer. På den måde vil tidligere
dannede filer ikke blive overskrevet.

Finansdimensionsoversigt
I billedet Finansdimensionsoversigt er det nu muligt at hente følgende felter frem:







Bogføringstype
Momsvirksomhedsbogføringsgruppe
Momsproduktbogføringsgruppe
Momsbeløb
Bruger ID
Kildespor
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