Programopdatering DSMBC
28. April 2020

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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Tidsregistrering
Afspadsering og ”lønfil” til Danmade
Der er ved at blive udviklet en funktionalitet til at kunne udtrække en ”lønfil” til Danmade
samt at kunne håndtere afspadsering på en ny måde i DSM. Funktionaliteten er med i
denne release, men skal opfattes som en prototype, da den fortsat er under udvikling.
For at mindske potentiel forvirring listes herunder de synlige ændringer i systemet, som
funktionaliteten medfører i denne programopdatering.
Ressourcekort:

Tidsregistreringsopsætning:

Når funktionaliteten er gennemtestet, vil dette fremgå i en ny releasebeskrivelse.
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Tomgangspauser
Det er nu muligt at indsætte ”tomgangspauser” i tidsregistreringskladden. Dette gøres via
knappen ”Indsæt tomgangspauser” i båndet.

Herved dannes ”pauselinjer” som det ses i ovenstående eksempel. En ”pauselinje” vil blive
dannet, hvis der på dagen er ophold mellem en ”Sluttid” og næste ”Starttid”.

DSM Mobilløsning
Afspadsering
Det vil nu være nemmere for montøren at registrere afspadsering i DSM Mobilløsningen
(Reeft). Dette foregår ved, at montøren i sin timeseddel laver en tidsregistrering på
arbejdstypen/lønarten for afspadsering med samme start- og sluttidspunkt – som på
eksemplet nedenfor:
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Dette vil i tidsregistreringskladden danne en linje ud fra standard starttidspunkt plus
kapaciteten på den pågældende montør (ressource). Hvis standard starttidspunkt er kl.
07.00, og der på ressourcen er opsat en kapacitet på 8 timer, vil ovenstående eksempel
resultere i en afspadseringslinje i tidsregistreringskladden på en time fra kl. 14.00 – kl. 15.00.

Det er en forudsætning, at ”fraværstypen” på arbejdstypen står til ”Fravær” – hvilket kan
opsættes direkte på arbejdstypen:

Arbejdstypen for afspadsering skal herudover vælges som ”Afspadseringsarbejdstype”
under ”Tidregistreringsopsætning”:

Specialordrelinjer
Hvis man benytter sig af opsætningen ”lås leverede linjer” i ”DSM Mobilløsning
Opsætning”, hvormed varelinjer automatisk leveres og låses i Reeft, ses der nu bort fra
specialordrelinjer, hvis disse ikke er modtaget på dertilhørende købsordre.
Hvis specialordrelinjen er modtaget på købsordren, vil linjen blive leveret og ”sendt” til
Reeft som ”normale” varelinjer uden specialordretilknytning.
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Delreturnering af varer
Det er nu muligt at foretage delreturneringer via funktionen ”Returner varer” på en
serviceordre, mens serviceordren er i Reeft.
Varelinjer, som er lagt på i Reeft, skal ligeledes håndteres i Reeft. Det vil altså kun være
muligt at foretage delreturneringer i DSM på varelinjer, som er lagt på serviceordren i
DSM. Når serviceordren er afsluttet i Reeft, vil der kunne foretages delreturneringer på
samtlige varelinjer – altså også dem, der er lagt på i Reeft.

Ændringer i felterne ”Reference” og ”Beskrivelse”
Det er nu muligt at foretage ændringer i feltet ”Reference” på serviceordren, mens denne
er i Reeft.
Hvis feltet ”Reference” er obligatorisk på serviceordren, og feltet er blankt, når
serviceordren sendes til Reeft, har det indtil nu ikke været muligt at genudsende ordren til
Reeft med flere varelinjer – denne begrænsning foreligger ikke længere.
Man kan ligeledes rette i feltet ”Beskrivelse”, mens ordren er i Reeft, hvilket kan være
fordelagtigt, hvis man først efter ordreoprettelse ved, hvad ordren drejer sig om.
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