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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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Ny funktionalitet 

 Læg-på-lager-liste (liggende) 

Der er lavet en ny rapport 6039032, som er en liggende A4. 

Der er tilføjet leverandørens varenummer på udskriften. 

 Serviceordre oversigt 

Mobilnummer er tilføjet i infofanen ”Debitoroplysninger”. 

Feltet ”Antal udskrevne arbejdssedler” vises i en ny kolonne. 

 Følgesedler som pdf 

I DSM-opsætningen er der kommet et nyt opsætningsfelt - ”Skip PDF-salgsleverance”. 

Ved at sætte hak i feltet bliver følgesedlen ikke udskrevet som PDF. 

 Lagervare pr. lokation 

Feltet ”Beskrivelse 2” er tilføjet på lagervarekortet og på lagervareoversigten. 

 Varekort – Skip opdatering af salgspris 

På varekortet er feltet ”skal ikke prisopdateres” tilføjet. Ved at sætte hak i feltet bliver varen 

ikke prisopdateret. 

 Priskalkulation - popup 

Når der på et varekort rettes i feltet priskalkulationsgrundlag kommer der nu en popup 

”Skal salgspris rekalkuleres?” 

Svares der ja, så kommer billedet, hvor priskalkulationen kan igangsættes. På dette billede 

husker den brugerens indtastninger fra gang til gang, således at man fx ikke skal sætte hak 

i opdater salgspris hver gang. 

 SMS mobilnummer 

Ved bogføring af en salgsordre overføres  SMS mobilnummer nu til den bogførte 

salgsfaktura. 
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 Maskinsalgsordre – bogføringsbeskrivelse 

Feltet ”bogføringsbeskrivelse” kan nu hentes frem på maskinsalgsordren på 

oversigtspanelerne Generelt og Fakturering.  

 Indkøbskladde med lokationsvisning 

Der er en ny indkøbskladde, som kan kaldes fra Afdelinger, Køb og Planlægning. Her vises 

disponeringsoplysninger nederst pr. lokation hele tiden. Oplysnignerne skifter automatisk, 

når der bladres i varelinjerne i indkøbskladden. 
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