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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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Generelt
VIGITG OPSÆTNING SOM BRUGERE SKAL FORHOLDE SIG TIL
Der er kommet et nyt felt i DSM-opsætningen under fanen: Rapporter, som
brugerne SKAL forholde sig til: ”Udskriv logo i sidefod”. Det har tidligere været en
problematik, at sidefod (bundtekster) blev udskrevet fejlagtig på flere bilag.
Problematikken opstod eftersom, at der ikke var mulighed for særskilt at vælge
logo i henholdsvis top og bund. Brugerne skal nu aktivt vælge, om der skal
udskrives logo eller bundtekster i sidefoden og om der ønskes logo i sidehoved på
Salgsfaktuarer (rapport 6052320). I første omgang er dette udelukkende håndteret
på Salgsfaktuarer. Øvrige rapporter følger senere.

Indtastning af to mailadresser
Det er nu muligt at indsætte to mailadresser i feltet: ”Email” på debitorkortet.

Service
Fejlmeddelelse ved nullinjer
Der er blevet tilføjet et nyt opsætningsfelt i DSM opsætningen under fanen:
Generelt: ”Fejl ved nullinjer (Antal / Salgspris stk)”. Hvis der sættes markering i feltet,
så vil systemet melde fejl, hvis der findes nullinjer på Antal ELLER Salgspris pr. stk.
på service- og salgsordre.
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Hvis der ikke sættes markering i feltet, så vil systemet opfører sig som hidtil.

Nyt felt tilføjet I Garantiopfølgningsmodulet
Der er blevet tilføjet et nyt felt under Service – Ordrebehandling – Opgaver –
Garantiopfølgning. Feltet: ”Senest udført den” skal hentes frem i oversigten,
hvorefter det også er muligt at sortere ud fra feltet. Dette gør det blandt andet
muligt at holde overblik over, hvornår der skal laves reklamation til leverandører.
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Ændring af sælgerkode på serviceordre
Det er nu muligt at ændre sælgerkode på en serviceordre efter der er lavet
levering på ordren.

Foretrukken ressource på ”Opret serviceordre”
Afdelinger – Service – Ordrebehandling – Rapporter – Garanti – Opret
serviceordre. Hvis feltet ”Blank sælgerkoder” på rapport 6039067 (Opret
serviceordre) ikke markeres vil sælgerkode blive udfyldt med Foretrukken ressource
på servicehovedet.
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Nye felter tilføjet på serviceordre (Kvik)
Felterne: ”Tilhørende salsgordre leveringsdato” og ”Tilhørende salgsordre lev.
Bemærkning” er blevet tilføjet på tabel: 5900 (Serviceordrehoved). Felterne er
ligeledes blevet tilføjet på side: 6039041 (Serviceordre (Kvik)) under panelet:
Generelt.
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Bogførte kreditnotaer medtages nu på igangværende arbejde
I kørslerne for igangværende arbejde (kostpriser og salgspriser) medtages linjer nu
på bogførte servicekreditnotaer ligesom de gør på bogførte servicefakturaer.
Ændringerne er foretaget på rapport 6052116 (Igangværende arbejde salgspriser
(værkførerliste) pr. montør), 6039083 (Igangværende arbejde salgspriser
(værkførerliste), 6052055 (Igangværende arbejde, varelinjer), 6039084
(igangværende arbejde kostpriser), 6052113 (Igangværende arbejde salgspriser).

DSM Mobil
”Gensend ikke linjer med mobil ID til Reeft”
Der er blevet tilføjet et nyt opsætningsfelt under Afdelinger – Service – Opsætning
– DSM mobilløsning opsætning: ”Gensend ikke linjer med mobil ID”. Via opsættet
er det muligt ikke at få genudsendt varelinjer til Reeft, som i første omgang blev
registreret i Reeft. Med genudsendelse menes der, hvis serviceordre sendes til
Reeft endnu en gang. Eventuelt i tilfælde af, at lageret har påført reservedele.
Opsætningen vil løse en række udfordringer, heriblandt at montører nu ikke er
nødsaget til at godkende varer, som en anden montør har registreret på samme
arbejdskort.
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EAN-kunder – Reeft
Der leveres nu varelinjer på serviceordrer til EAN-kunder, når ordren sendes til
Reeft.

Udlejning
”Ignorerer sammenkædede maskiner i afskrivning”
Der er tilføjet et nyt opsætningsfelt under Afdelinger – Opsætning –
Programopsætning – Udlejning – Udlejningsopsætning: ”Ignorerer
sammenkædede maskiner i afskrivning”.
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Hvis der sættes markering i feltet, vil rapport 6052005 (Maskine afskrivning)
ignorere sammenkædede makiner, når den beregner afskrivninger på
udlejningsmaskiner. Hvis der sættes markering i feltet, er det vigtigt, at den
dertilhørende opgave i opgaveplanlæggeren sættes op på ny.

Integrationer
E-parts integration erstatter NGPC integrationen
Den tidligere NGPC integration er blevet erstattet af E-parts. E-parts integrationen
gør det muligt at danne pluklister med reservedele og overføre disse direkte til

9
JMA A/S

|

Engelsholmvej 26 | 8940 Randers SV | www.jma.dk | +45 8711 0000

Programopdatering DSM-BC140 08.21
Marts 2021
DSM-systemet, hvorefter reservedelene kan eksporteres til de service- eller
salsgordre, der skal opdateres. Kontakt salg ved interesse.

Lager
Faktaboks til bemærkninger
Det er nu muligt at få vist eventuelle tilknyttede bemærkninger
(salgsbemærkninger) i en faktaboks på en række sider. Eksempelvis på slagsordre
som nedenstående eksempel illustrerer
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Årsagskode som obligatorisk felt
Det er nu muligt at hente feltet: ”Årsagskode” frem på købsordreoversigten samt
købsordrehovedet under fanen: Generelt.

Hvis der indtastes en Årsagskode på købsordren og denne bogføres, så overføres
den angivne Årsagskode med over og gemmes på den bogførte købsfaktura. Det
er ligeledes muligt at hente Årsagskoden frem på oversigten over bogførte
købsfakturaer.

Ny genvej til katalogvare fra vareoversigten
Der er blevet oprettet en ny knap på varesigten: ”Katalogvare”. Knappen hentes
frem i båndet og giver en direkte genvej til katalogvare fra vareoversigten.
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Ny valgmulighed i Katalogvareopsætningen
Under Afdelinger – Køb – Lager & prisberegning – Opsætning –
Katalogvareopsætning er der i feltet: ”Nummerformat” blevet tilføjet en ny
valgmulighed i opslagslisten: ”Lev. Kode + lev. Varenr.”.
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”Leveringstelefon” tilføjet som nyt tabelfelt
Tabelfeltet ”Leveringstelefon” er blevet tilføjet på tabel 110 (Bogf. Salgssleverancer).

Maskinhandel
Årsagskode tilføjet på Maskinsalgsordre
Det er nu muligt at hente feltet: ”Årsagskode” frem på maskinsalgsordre under
fanen: Generelt.

Hvis der indtastes en Årsagskode på maskinsalgsordren og denne arkiveres, så
overføres Årsagskoden til Maskinsalgsordrearkiver.
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Desuden er der lavet en nyt opsætningsfelt i DSM opsætningen under fanen:
Generelt: ”Årsagskode filter ved sletning af maskinsalgsordre”. Hvis der sættes filter
i feltet, vil der ved sletning af en maskinsalgsordre komme en pop-up meddelelse,
hvor systemet anmoder om en Årsagskode. Der skal således påføres en
Årsagskode forinden sletningen kan gennemføres.

Ændring af salgsordrer med tilknyttet specialordre
Det er nu muligt at foretage ændringer (på linjeniveau) på salgsordrer samt
maskinsalgsordrer, selvom der er tilknyttet en specialordre. Hvis der foretages
ændringer på linjerne, vil systemet komme med en meddelelse, hvor brugeren skal
bekræfte eller afkræfte ændringen. Hvis der foretages en ændring, bibeholdes
linket til specialordren.

Flere tællere på maskiner
Det er nu muligt at oprette og tilføje flere tællere til maskiner. Hvis du har maskiner
med mere end én tæller, kan dette defineres/tastes på den enkelte maskine inde
på maskinkortet under knappen: ”Tællere”.

Inde på siden er det muligt at tilknytte flere tællertyper, aflæse tællerværdier,
aflæse tidligere tællerværdier og redigere samt opdatere tællerværdier.
Under Afdeling – Maskinhandel – Maskiner – Tællere – Tællerenhed er det muligt
at angive de tællerenheder, som det ønskes at kunne vælge i DSM-systemet. Ved
at klikke på knappen: ”Ny” oppe i båndet under: ”Tællerenhed” er det muligt at
tilføje enheder fra tabellen ved at foretage opslag i feltet: ”Kode”.
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Den tællerenhed der angives som standart påføres nye maskiner, hvis ikke der
findes en tællerskabelon for maskinen. Det er også muligt at definere nye
tællerenheder ved at klikke på opslag i feltet: ”kode” og klikke på ”ny”.
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Under Afdelinger – Maskinhandel – Maskiner – Tællere – Tællerskabeloner er det
muligt at tilføre forskellige skabeloner til forskellige maskintyper.
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Når der oprettes en maskine og der angives modeldatabasedata, så kontrollerer
systemet, om der findes en skabelon, der passer og tilføjer de tællertyper, som
skabelonen indeholder til maskinens tællerkort.
Systemet udfører en tre trins kontrol for at afgøre, hvilken skabelon der skal bruges.
Først kontrollerer systemet om der er en skabelon der passer nøjagtig til det, der er
angivet på maskinen. Det vil sige: Modeldatakilde, Modelgruppekode og
Modelgruppeunderkode.
Hvis den ikke kan finde en skabelon, der opfylder disse kriterier, kontrolleres et
niveau op. Det vil sige: Modeldatakilde og Modelgruppekode.
Hvis den fortsat ikke kan finde en skabelon, der passer, vil systemet automatisk
etablere standard tællertypen fra tællerenhederne.
Find den fulde vejledning inde på JMA Forum under DSM vejledninger.

Udvidet Specifikationsoversættelse
ENUM-tabellen under Specifikationsoversættelse (Tabel 6052073) er blevet udvidet,
således at det nu er muligt at taste mere end 100 karakterer, hvilket felterne
tidligere var begrænset til. Det er dermed muligt at lave længere oversættelser på
maskinspecifikationer på de forskellige modeller.

Bevaring af indkøbskode ved omkonfigurering
Hvis en konfigureret linje med tilknyttet specialordre slettes, så vil systemet nu
komme med en meddelelse, hvor brugeren kan vælge at fjerne linjerne tilhørende
konfigurationslinjen. Hvis ordren er tom efter, at disse linjer er fjernet, så slettes
hele ordren. Hvis der foretages ændringer på andre konfigurationer på
maskinerne, vil specialordre felterne bibeholdes.

Nyt felt tilføjet på maskinoversigten
Der er blevet tilføjet et nyt felt på maskinoversigten (Page 5881): ”Bekræftet
modtagelsesdato”. Feltet skal hentes frem i oversigten. Dette gør det blandt andet
muligt at skabe et overblik over de maskiner, som er bestilt til lager.
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”Vis ordrebekræftelse” på bogførte maskinsalgsordre
Under bogførte maskinsalgsfakturaer er det nu muligt at få vist ordrebekræftelsen
fra den tilhørende ordre via knappen: ”Vis ordrebekræftelse”. Knappen skal hentes
frem oppe i båndet.

Nye felter tilføjet Maskinoversigten
Der er blevet tilføjet to nye tabelfelter: ”Lokation” og ”Udlejningsordre” på
maskinoversigten.

Uhensigtsmæssighed fjernet fra Maskinkonfigurator
Ved brug af maskinkonfigurator (standard) er det nu muligt at oprette nye linjer
uden først at skulle vælge ”Rod” eller ”Mappe”. Dermed bliver man fri for følgende
pop-up meddelelse:

18
JMA A/S

|

Engelsholmvej 26 | 8940 Randers SV | www.jma.dk | +45 8711 0000

Programopdatering DSM-BC140 08.21
Marts 2021

Til- og fravalg af maskinbilleder på tilbud og ordrebekræftelser.
Der er kommet et nyt felt i DSM-opsætningen under fanen: Rapporter: ”Skjul
maskinbilleder på tilbud/ordrebekr”. Ved at sætte en markering i feltet vil
uploadede maskinbilleder ikke komme med på tilbud og ordrebekræftelser.
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Disponibel beholdning på maskinsalgsordre- og tilbud
Det er nu muligt at se disponibel beholdning på linjeniveau på maskinsalgsordre- og
tilbud. Den disponible beholdning aflæses via feltet: ”Antal” på linjerne. Hvis ”antal” er
mindre end den disponible beholdning vil værdien være grøn, og hvis ”antal” er større end
den disponible beholdning vil værdien være rød. Hvis ”antal” er = beholdning på
lokationen, så vil værdien være sort.
Hvis salgslinjen er en maskine, beregnes beholdningen ud fra lokationen og tager ikke
hensyn til om den findes på andre ordre. Finanslinjer tilhørende maskinen modtager ikke
nogen farve.
Hvis salgslinjen er en vare, beregnes beholdningen som på en normal salgsordre, hvor der
tages højde for om varen findes på andre ordre.
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