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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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Økonomi 

 Kontoskema A4 – udskrift  

Det er nu muligt at udskrive kontoskemaer både med liggende og stående papirretning.  

Under: Kontoskemaer – Rediger kontoskema er der blevet tilføjet en ny knap oppe i 

båndet: ”Udskriv A4”. Denne udskriver rapporten med stående papirretning, hvorimod 

knappen: ”Udskriv” udskriver rapporten med liggende papirretning.  

 

  

 Avanceprocent tilføjet på købsfakturalinjer i Document Capture 

Under: Afdelinger – Document Capture – Køb – Købsfakturaer er der under panelet ”linjer” 

blevet tilføjet et nyt felt: ”Avanceprocent (Avancepct)”. Dette gør det muligt at følge 

avanceprocenten på de enkelte købsfakturalinjer. Feltet hentes frem i oversigten. 
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Service 

 Nyt felt tilføjet på serviceordreoversigt/serviceordreoversigt (Kvik). 

På serviceordreoversigt/serviceordreoversigt (Kvik) er der tilføjet et nyt felt som hentes 

frem i oversigten: ”Varelevering komplet”. Feltet viser således, hvorvidt vareleveringen er 

komplet eller ej på de pågældende serviceordrer.  
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 Ret tekstlinjer på serviceordre 

Ved brug af funktionen ”Ret tekstlinjer” på en serviceordre bevares nu både 

maskinnummer og serienummer på tekstlinjerne. 

 

 Sælgerkode på batchoprettede serviceordrer 

Når sælgerkoden er tom under: Service – Kontraktstyring – Periodiske aktiviteter – Opret 

kontraktserviceordre, så udfyldes sælgerkoden på de ordrer, der oprettes med værdien fra 

maskinens/maskinernes foretrukne ressource. Både lokationskode og sælgerkode på 

oprettede serviceordrer bliver således udfyldt med maskinens foretrukne ressource. 
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DSM Mobil 

 Direkte overførsel af tid fra Reeft for hurtigere fakturering  

Det er nu muligt at få sat markeringen "Overfør kun til tidsreg. post" automatisk i 

tidsregistreringskladden, hvis den pågældende serviceordre enten er slettet eller faktureret, 

da tidsregistreringslinjen blev overført til tidsregistreringskladden.  

Udlejning 

 

Servicekontrakter 
 

Lager 
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 Nye felter tilføjet på købsordre  

Felterne: ”Opdater salgspris på varekort (ud fra købspris)” og ”Opdater salgspris på 

varekort (ud fra salgspris)” er blevet tilføjet under panelet: Generelt på købsordrer.  

 

 Lagerbheoldning på Læg-på-lager-liste (liggende) 

Rapport 6039032 (Læg-på-lager-liste) er blevet udvidet med et nyt felt, som angiver 

lagerbeholdningen på udskriften.  
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For at tilføje feltet til udskriften skal der, når der klikkes på udskrivningsknappen: ”Læg-på-

lager-liste” være markering i feltet: ”Udskriv lagebeholdning” under panelet: indstillinger. 

  

Hvis rapporten ikke er tilgængelig, skal denne først sættes op under: ”Rapportvalg – Køb”.  

 

 Nye felter tilføjet på Lagervare pr. lokation  

Under Lagervare pr. lokation er der tilføjet tre nye felter, som kan hentes frem i oversigten: 

”Antal i købsordre”, Antal i salgsordre” og Antal i serviceordre. Disse nye felter angiver 

dermed oplysninger om antal på lager i køb, salg og service.   
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 ”Maskinnr. (Reservedele)” tilføjet på DSM Salgsoversigten 

Fra debitorkortet er det muligt at åbne for faktabokse for DSM Salgsoversigt og DSM 

Serviceoversigt. Her er det blandt andet muligt at tilgå Bogf. Salgfakturaer for den 

pågældende debitor. Under Bogf. Salgfakturaer er der blevet tilføjet et nyt felt i DSM 

Salgsoversigten: ”Maskinnr. (Reservedele)”. Mange kunder angiver, hvilket Maskinnr. den 

pågældende reservedel skal bruges til på deres reservedelsfakturaer. Det felt findes som 

"Maskinnr. (reservedele)" på salgsordrehovedet. Det nye felt i DSM Salgsoversigten giver 

således et overblik over, hvilket maskinnr den solgte reservedel er knyttet til, hvilket gør det 

lettere at finde en tidligere solgt reservedel, hvis eksempelvis en kunde fortæller, at det er 

til deres maskine: 12345.  

 

 ”Varenavn 2” overføres ikke til Webparts 

Data fra feltet: ”Varenavn 2” (varebeskrivelse 2) under: ”Reservedelssøg” 

(Reservedelsopslag) overføres ikke længere med over til Webparts/Reservedelsdatabasen.  

 Genvej til vareposter fra vareoversigten tilføjet 

I vareoversigten er der blevet tilføjet en ny knap, som kan hentes frem oppe i båndet. Den 

nye knap: ”Vareposter” gør det muligt at tilgå vareposter direkte fra vareoversigten. 

Knappen findes via: ”tilpas bånd”, hvor den kan søges frem og tilføjes.  

http://www.jma.dk/
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Maskinhandel 

 Ny kategori i Maskinkonfiguratoren samt 

Modelkomponentskabelonen 

Der er blevet tilføjet en ny kategori under feltet: ”Benyt i” under panelet: Linjer i 

Maskinkonfiguratoren samt Modelkomponentskabelonen. Hvis den nye kategori: ”Ingen” 

vælges, så kopieres varen ikke til serviceordren. Der kan således lægges en vare i 

Maskinsalgsordren, som alene tæller med i prisen på maskinen.   

 

Opsætning 

 Udvidelse af antal karakterer i Service-kit-kode 

Under: Afdelinger – Lagersted – Opsætning – Service Kit oversigt er feltet: ”Service-kit 

kode” blevet udvidet til at kunne håndtere 20 karakterer. 
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Rapporter 

 Opdatering af fastpriskontrakt. 

Under panelet: ”Indstillinger” på rapporten: ”Opdater kontraktsalgsbeløb” er der blevet 

tilføjet et nyt felt: ”Faktureringsperiode til kontrakter uden salgsfakturering”. Dette gør det 

muligt, at få opdateret kontraktsalgsbeløb selvom kontrakten er markeret med ”ingen 

salgsfakturering” og faktureringsperiode er = ”Ingen”. 
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Hvis det ønskes at afvikle programmet som hidtil, så skal der stå ”Ingen” i feltet. 

(Programmet forslår denne værdi automatisk). Hvis det ønskes at opdatere kontrakter 

uden faktureringsperiode/salgsfaktureringen, så skal der vælges en anden værdi end 

”Ingen”. (Eksempelvis: ”Årligt”). Rapporten skal hertil opsættes på ny i 

opgaveplanlæggeren.  
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