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Vi er glade for nu igen at kunne tilbyde nye og forbedrede funktionaliteter til DSM-systemet. Vi håber, at de nye 

muligheder bliver til glæde og gavn. 
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Service 

 Kundenavn fra serviceordrer vises nu i tidsregistreringskladden 

Under Service – Tidsregistrering – Tidsregistreringskladde er feltet ”Kundenavn” tilføjet som 

kolonne på tidsregistreringslinjerne.  

 

 

 Debitors maskiner og udlejningsmaskiner på serviceordre (kvik) 

I faktaboksen ”Debitorserviceoversigt” på serviceordre (kvik) er der blevet tilføjet to nye 

felter ”Maskiner” og ”Udlejningsmaskiner”, som angiver antal maskiner og antal 

udlejningsmaskiner tilknyttet debitoren. Hvis der klikkes på antallet, åbnes henholdsvis 

siden for maskiner og udlejningsmaskiner.   
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 Lokationskode på serviceordrer oprettet fra en maskinsalgsordre 

Når serviceordrer oprettes fra en maskinsalgsordre via knappen ”Masseopret serviceordre 

(kvik)” eller ”Opret serviceordre (kvik)”, indsættes lokationskode nu også på den oprettede 

serviceordre.  

 Genberegn linjer ved ændring af serviceordre 

I DSM-opsætningen under oversigtspanelet ”Service” er der tilføjet et nyt opsætningsfelt 

”Foreslå ja til ’Genberegn linjer’ v. ændring af serviceordre”.  

 

Hvis der sættes markering i feltet, vil der som standard være sat markering i feltet 

”Genberegn linjer” på siden for ændring af serviceordrer.  
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 Maskinnummer til sammenkædede serviceordrer 

Under ”Sammenkædede serviceordrer” er der blevet tilføjet to nye felter i kolonnerne 

”Serviceordre - Maskinnummer”, som referer til serviceordren, og ”Sammenkædet 

serviceordre - Maskinnummer”, som refererer til den sammenkædede serviceordre.  
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Programopdatering DSM-BC140 08.28  

 

Oktober 2021 

 

 
 

JMA A/S    |    Engelsholmvej 26   |   8940 Randers SV   |   www.jma.dk   |   +45 8711 0000 

5 

 Opdatering af dialogboks ved bogføring af serviceordrer 

Ved bogføring af serviceordrer med tilknyttede specialordrelinjer bliver man ofte mødt 

med en dialogboks, der blokerer bogføringen. Denne dialogboks er blevet opdateret og 

præciserer nu hvilke købsordrer/linjer, der skal bogføres forinden. 

 

 Tilføjelser til serviceordreplanlægning 

Under Afdelinger – Service – Planlægning og afsendelse – Serviceordreplanlægning er der 

blevet tilføjet et nyt felt ”Beskrivelse 2”, som angiver værdien fra feltet af samme navn fra 

serviceordren. På samme side er der desuden blevet tilføjet en ny faktaboks ”Service 

bemærkninger”, der angiver registrerede service- og maskinbemærkninger.   

 

Finans 

 Filterfelter gemmes under samlefakturering  

Under Samlefakturering – Sæt filtre gemmes følgende filterfelter nu på indstillingsfanen, så 

disse ikke manuelt skal sættes for hver gang, der laves samlefakturering.  
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• Bogføringsdato  

• Tillad samlefaktura 

• Status 

• EAN-nr. 

• Dokument på E-mail 

 

 

 Udskrift af bilagstekster med udgangspunkt i sprogkoder 

Det er nu muligt at få udskrevet bilagstekster med udgangspunkt i sprogkoder. Det er 

både muligt at definere bilagstekster og opsætte sprogkoder til bilagsteksterne under 

”Virksomhedsoplysninger” og under ”Ansvarscentre”. 

Under Afdelinger – Opsætning – Programopsætning – Generelt – Ansvarscentre vælges 

det ansvarscenter, hvori det ønskes at definere bilagstekster og eventuelt tilknytte en 

sprogkode. I nedenstående eksempel er der defineret to bilagstekster til Ansvarscenter ”H”. 

En tekst med sprogkode ”ENU” og en tekst med Sprogkode ”Blank”, hvor begge tekster er 

tilknyttet Bilagstype ”Reservedelsfaktura”. Laves der efterfølgende en salgsfaktura med 

http://www.jma.dk/
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Ansvarscenter ”H” til en kunde med sprogkode ”ENU” tilknyttet, vil bilagsteksten med 

sprogkode ”ENU” blive udskrevet på bilaget. Laves der derimod en salgsfaktura med 

Ansvarscenter ”H” til en kunde med en anden sprogkode eller ingen sprogkode tilknyttet, 

vil bilagsteksten med sprogkode ”Blank” blive udskrevet på bilaget.   

 

Hvis man ikke arbejder med ansvarscentrer, kan ovenstående defineres under 

”Virksomhedsoplysninger”, hvor opsætning og logikken er den samme som i ovenstående 

eksempel.  

http://www.jma.dk/
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 Ny funktion i Document Capture 

I Document Capture har der været et ønske om at kunne skifte skabelonnr. for flere 

kladdelinjer på én gang i dokumentkladden. Kravet til denne nye funktion er, at det SKAL 

være linjer til den samme kreditor. 

Den nye funktion hedder ”Masse- vælg/opret skabelon” og findes under fanebladet 

”Handlinger”. Når denne vælges, åbnes et vindue, hvori man kan vælge mellem de 

forskellige skabeloner, der måtte være oprettet for den aktuelle kreditor. Når skabelon er 

valgt og der trykkes ”OK”, ændres skabelonnr. på samtlige markerede linjer i 

dokumentkladden. 

http://www.jma.dk/
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Lager 

 Udskrift af bemærkninger fra salgsordrelinjer på rapporter 

På salgsordrer er det nu muligt at få udskrevet feltet ”Bemærkninger” fra oversigtspanelet 

”Linjer” på følgende udskrifter: 

DSM Leveranceseddel A4 (Rapport: 6052096) 

DSM Salg – faktura (Rapport: 6052320) 

DSM Ordrebekræftelse (Rapport: 6052321) 

DSM Salg – leverance (Rapport: 6052327) 

http://www.jma.dk/
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For at værdien fra feltet udskrives på rapporterne, skal dette angives i indstillingsoversigten 

ved udskrift, hvor der sættes markering i feltet ”Vis Bemærkning”. Når markeringen er sat, 

gemmer systemet indstillingen.  
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 Annullering af leverance med ”Direkte levering” 

Ved forsøg på annullering af en leverance med ”Direkte levering” vil brugeren nu blive 

mødt at en fejlbesked.  

 

 ”Arbejdsbeskrivelse” i Salgsordreoversigten  

Der er blevet tilføjet et nyt felt i Salgsordreoversigten ”Arbejdsbeskrivelse”. Feltet indikerer, 

hvorvidt feltet ”Arbejdsbeskrivelse” på Salgsordrehovedet er udfyldt. Hvis der er markering 

i feltet ”Arbejdsbeskrivelse” i Salgsordreoversigten er feltet af samme således udfyldt på 

Salgsordrehovedet.  
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Maskinhandel 

 Antal sammenkædede maskiner i faktaboksen ”Maskindetaljer” 

I faktaboksen ”Maskindetaljer” under ”Stamoplysninger” er der tilføjet et nyt felt ”Antal 

sammenkædninger”, som angiver antallet af sammenkædede maskiner. Hvis der klikkes på 

antallet, åbnes siden for de tilknyttede sammenkædede maskiner.  

 

 

 ”På salgsordre til” på maskinkortet og i maskinoversigten 

Feltet ”På salgsordre til” på maskinkortet viser nu kundenavnet fra den salgsordre, som 

maskinen ligger på. Tidligere viste feltet ”Flere”, hvis der eksisterede flere salgslinjer på 

salgsordren, som maskinen var tilknyttet. 

 

Feltet er ligeledes blevet tilføjet til maskinoversigten.  
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 Brugte maskiner – maskinkonfiguration 

Når Maskinkonfiguratoren åbnes, efter en maskine er ændret til ”Brugt”, spørger systemet 

nu, om man ønsker at beholde den eksisterende skabelon eller skifte til brugt skabelon. 

Desuden kommer systemet med en meddelelse, når Maskinkonfiguratoren åbnes, hvis 

maskinen har sammenkædede maskiner, der ikke findes i skabelonen.  

 

 Sammenkædning i maskinloggen 

Sammenkædninger pr. maskine registreres nu i maskinloggen. Det er således muligt at få 

et overblik over hvilke sammenkædninger, der har været til maskinen.   

 

 

Generelt  

 Eksternt serienummer på rapporter. 

Det er nu muligt at få udskrevet feltet ”Eksternt serienummer” på følgende rapporter:  

• Følgeseddel: ID: 6051384 

• Leveranceseddel: ID: 6051385 - test ok 

• Ordrebekræftelse: ID: 6052334 

• Faktura: ID: 6052326 

For at få udskrevet feltet på rapporterne kræver det et brugertilpasset layout til hver enkelt 

rapport. For brugetilpasning af én eller flere rapporter bedes I kontakte JMA.  

http://www.jma.dk/
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