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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 

 Behold reparationsstatus og Behold sælgerkode ved ændring af 

serviceordre (kvik)  

Der er blevet tilføjet to nye markeringsfelter på siden: ”Ændring af serviceordre”. Via 

markeringsfelterne (Behold reparationsstatus og Behold sælgerkode) er det muligt er styre, 

hvorvidt Sælgerkode og/eller Reparationsstatus skal bibeholdes eller ej når der foretages 

ændringer i en serviceordre via funktionen: ”Ændring af serviceordre”.  

 

Selve opsætningen skal i første omgang foretages i DSM opsætningen, hvor der ligeledes 

er blevet tilføjet to nye markeringsfelter, som brugeren skal forholde sig til. De to nye 

markeringsfelter er tilføjet unde oversigtspanelet: ”Service” (Foreslå ja til´ Behold 

reparationsstatus v. ændring af serviceordre og Foreslå ja til ”Behold sælgerkode´ v. 

ændring af serviceordre).  

http://www.jma.dk/
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 Ny faktaboks tilføjet på fragtordrer  

Der er blevet tilføjet en ny faktaboks: ”Maskindetaljer” på følgende to sider: ”Fragtordrer” 

og ”Fragtordre”. Faktaboksen leverer blandt andet information om maskinens 

Stamoplysninger, Kunde/Salgsoplysninger med mere.  

 

 

 Serviceordrelog viser nu flere informationer  

Funktionen: ”Serviceordre log” er blevet opdateret og logger nu, hvis der foretages 

følgende ændringer: 

o Hvis værdien i feltet: ”Reparationsstatuskode” ændres. 

o Hvis værdien i feltet: ”Sælgerkode” ændres. 

o Hvis funktionen: ”Ændring af serviceordre” har været anvendt. 

http://www.jma.dk/
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Hvis én eller flere af ovenstående ændringer foretages, vil informationerne om 

ændringerne således kunne tilgås via knappen: ”Serviceordre log” oppe i båndet.  

 

 

 Garanti på interne debitorer  

Hvis der er aktiv garanti på en maskine og denne vælges på en serviceordre (kvik), så vil 

dette fremgå som en advarsel i faktaboksen: ”Advarsler”. Tidligere fremgik denne advarsel 
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ikke, hvis der blev faktureret til en intern debitor. Det er nu blevet lavet således, at hvis der 

vælges en maskine med garanti, så vil dette fremgå som en advarsel uanset om der 

faktureres til en intern eller ekstern debitor.  

Finans 

 Massebogføring af købskreditnotaer 

Massebogføring har hidtil kun været muligt at opsætte i opgaveplanlæggeren, når det var 

købsfakturaer. Nu er det dog også gjort muligt at få massebogført købskreditnotaer via 

opgaveplanlæggeren. Rapport 498 kan nu benyttes i opsætningen af 

opgaveplanlægningslinjer. 

Lager 

 Ændring ifm. købsordre  

Der har tidligere være implementeret en ændring, således at brugeren returnerede til 

købsordreoversigten efter bogføring. Denne ændring har desværre været nødvendigt at 

fjerne igen, da brugen ikke kunne bogføre fra flisen 'Åbne købsordrer'. 

 

 Alternativ placering på plukliste 

Der er blevet udviklet en ny rapport: ”Ordreplukliste alt. Placering” (6039071). Rapporten er 

et alternativ til rapport: 6038981 (Ordreplukliste), hvor Alternativ placering udskrives på 

rapporten. Lokationskode og leveringsdato fremgår ikke på den alternative rapport. Under 

Afdelinger – Salg & Marketing – Ordrebehandling – Opsætning – Rapportvalg – Salg er 

det muligt at angive den nye rapport som alternativ til rapport: 6038981 (Ordreplukliste), 

hvis dette ønskes. Tilføj "Plukinstruktion" som knap i båndet for at kunne udskrive 

rapporten.  

 Nye felter på indkøbskladden (rapport) 

Datasættet til Indkøbskladden (Rapport: 6051968) er blevet opdateret, således at det nu er 

muligt at få tilføjet følgende felter fra varekortet til rapporten: ”Købsrabatgruppekode” samt 

”Beskrivelse 2”. For at få tilføjet en eller begge felter skal der tages kontakt til JMA, da dette 

kræver et brugerdefineret layout.   

http://www.jma.dk/
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 Stregkoder på plukliste 

Der er blevet udviklet en ny rapport: ”Ordreplukliste” (Rapport: 6051925). Rapporten er et 

alternativ til rapport Rapport: 6038981 (Ordreplukliste). Den nye rapport (Rapport: 6051925) 

indeholder som noget nyt stregkoder.  

 

Det er muligt at sætte rapporten op under: ”Rapportvalg”. 

http://www.jma.dk/
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 Ekstra filterfeltre ved vareopslag fra en ordrer 

Det er nu muligt at tilføje nogle udvalgte ekstra filterfeltre ved vareopslag fra en ordre. De 

ekstra filterfeltre tilføjes inde i: ”DSM opsætningen” under oversigtspanalet: ”Vare”, hvor 

der skal sættes markering i feltet: "Vis ekstra filterfelter ved vareopslag fra ordre".  

 

http://www.jma.dk/
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Når der sættes markering i feltet, vil de ekstra filtre fremgå ved vareopslag fra en ordrer.  

 

 

 ”Afgiftsgruppe” tilføjet til vareoversigten. 

Feltet: "Afgiftsgruppe" fra varekortet, kan nu hentes frem som kolonne i vareoversigten. 

http://www.jma.dk/
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Maskinhandel 

 Ny rapport til opdatering af salgsdato på maskinkortet  

Der er blevet udviklet en ny Rapport: ”Opdater salgsdato på maskine” (Rapport: 6034800), 

som gør det muligt at opdatere feltet: ”Salgsdato” på maskinkortet. Rapporten kan sættes 

op i opgaveplanlæggeren og kan med fordel sættes til at køre i nattetimerne. Når 

rapporten køres i opgaveplanlæggeren, vil salgsdato blive opdateret fra feltet: ”Salgsdato 

(faktureret)”. Vær opmærksom på, at Feltet: ”Salgsdato” på maskinkortet vil blive nulstillet, 

hvis maskinen ikke er solgt.  

http://www.jma.dk/
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 SE/CVR nr. er blevet tilføjet som felt 

SE/CVR nr. er blevet tilføjet som felt på følgende sider:  

o Maskinsalgsordre 

 

o Bogførte maskinsalgsfaktura 

http://www.jma.dk/
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Det er muligt at tilføje felterne under fanen: ”Fakturering” på begge sider.  

 

 Overførsel af ansvarscenter fra maskinsalgsordre til serviceordre 

(kvik)  

Ved oprettelse af serviceordre (kvik) via en Maskinsalgsordre overføres ansvarscenter fra 

Maskinsalgsordren nu til den oprettede Serviceordre (kvik) automatisk.  

 

 ”Maskinummer” og ”Udstyrsvarenummer” tilføjet på 

maskinsalgsleverancen (DSM Salg – leverance)  

Det er nu muligt at få tilføjet ”Maskinummer” og ”Udstyrsvarenummer” på udskrift af 

maskinsalgsleverancen (DSM Salg – leverance). Rapporten (6051384) kan sættes op under 

Afdelinger - Opsætning - It-administration – Rapporter – Rapportvalg – Maskinhandel på 

Rapporttype: "Salgsleverance". 

http://www.jma.dk/
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