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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
Vareposter
På skærmbilledet ’Vareposter’ vises nu debitornavn/kreditornavn.

E-mail servicetilbud
Det er nu muligt at e-maile et servicetilbud, der er kommet en ny funktion i båndet: E-mail

Antal på købsreturvareordre
På varekortet kan man nu få vist feltet ”Antal i købsreturnering”. (Antal på
købsreturvareordre)

Vareplanlægningskladdelinjer
På vareplanlægningskladdelinjerne vises nu varens placeringsnr. og alternativ placeringnr.
Dermed er det muligt at vedligeholde disse oplysninger via
vareplanlægningskladdelinjerne.
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Forbedring af kontoudtog på E-mail
Hvis en debitor er markeret med ”Dokumenter pr. E-mail”, og der på debitorkortet under:
”PDF Mail-adresser” er opsat kontoudtogsrapport, men med blank E-mail adresse, så blev
hele kontoudtogskørslen afbrudt. Dette er nu ændret, så kørslen ikke stopper. I PDF
loggen vil der ligge en loglinje til den pågældende debitor hvor feltet ”Sendt til E-mail er
blankt.

Den/de brugere som udskriver kontoudtog kan evt. opsætte PDF Log advisering i
brugeropsætningen.

Valutakode på købslinjer
Feltet valutakode kan nu hentes frem på købstilbudslinjer, købsordrelinjer, købsfakturalinjer
og købskreditnotalinjer, da det gør det mere synligt for brugerne at se, hvilken valuta, de
arbejder i. (Både under køb og maskinkøb)

DSM overflytningsordre udskrift i linjenummerorden
Rapport 6051943 DSM Overflytningsordre kan nu udskrives i linjenummerordren i stedet
for udskrift i placeringsnummerordren. På rapportens indstillingsfane er der kommet et nyt
spørgsmål: Udskrift i linjenummerordren.

Avancerede serviceomkostninger på servicetilbud
Der kan nu beregnes avancerede serviceomkostninger på servicetilbud.
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De avancerede omk. beregnes automatisk, når man eksempelvis vælger udskriv
servicetilbud.

Obligatoriske felter på servicekontrakt
Det er nu muligt at oprette obligatoriske felter på Servicekontrakt. (Kontrakttilbud og
kontrakt)

Opdater vareoplysninger fra lageropgørelseskladde
Når der laves lageropgørelse, er det nu muligt at opdatere Max lagerbeholdning og
Genbestillingspunkt på lageropgørelseskladden. (På samme måde som placeringsnr.)

Sletning af ukuranslog
For at undgå, at ukuranskørsel stoppes af ”for gamle” ukuranslog er der kommet en ny
parameter på indstillingsfanen: ” Slet ukuranslog ældre end 5 år”. Sættes der flueben i
feltet vil sletningen ske i forbindelse med beregning af ukurans. – Ellers vil der komme en
fejl som vanligt og dermed skal man selv rydde op i gamle logs.

Husk at sætte rapporten op i opgaveplanlæggeren igen. (R6039014)

Reeft
De ændringer, som i denne release vedrører Reeft-integrationen, giver en række
muligheder i Reeft Touch-klienten.
Man skal ikke længere først starte jobbet og herefter starte maskinen for at kunne arbejde
på jobbet.
Man starter jobbet og maskinen på én gang ved at klikke på den lille grønne pil (”Playknappen”) og man kan straks klikke på indkøbsvognen og komme i Materialelisten.
Hvis montøren selv opretter et job kan han søge på kunden ELLER på maskinnummeret.
I dette eksempel har man søgt på kundens navn og får nu en oversigt over alle kundens
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maskiner og vælger så den aktuelle maskine. Også her starter man både job og maskine
på én gang på ”Play-knappen”

Hvis man i sin modeldatabase har opsat skabeloner på specifikationer enten på gruppe
eller undergruppe-niveau og har valgt hvilke af disse specifikationer, der skal overføres fra
DSM til Reeft, vil disse nu blive vist, når man åbner jobbet.
Endvidere vil garantioplysningerne på maskinen blive vist. Findes der på maskinkortet
’Bemærkninger med advarsel’ vil de første 10 også blive vist under Yderligere data.
Hvis man anvender Maskinbladets modeldatabase, så anvender man typisk ikke skabelon,
da specifikationerne opdateres direkte fra Maskinbladet, så de passer til den konkrete
maskine. Ønsker man at få overført oplysningerne til Reeft kræver det, at man opretter
skabelon pr. undergruppe, hvilket er en større opsætning, som JMA naturligvis gerne vil
vejlede i hvordan dette kan gøres.
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Hvis man i modeldatabasen har valgt ”Ingen” i skabeloner vil ingen af de nævnte
oplysninger kunne overføres.
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