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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 

 Ny valgmulighed i funktionen ”Opret specialordre” 

I funktionen ”Opret specialordre” i båndet er der kommet en ny valgmulighed: ”Behold 

varebeskrivelse fra ordre”: 

 

Hvis feltet markeres, overføres varens beskrivelse fra ordren, ellers anvendes 

varebeskrivelse fra varekortet på den tilhørende købsordrelinje. 

Så man skal ikke markere feltet, hvis man eksempelvis har en leverandør med en 

sprogkode påsat, så vareteksten skal være eksempelvis på engelsk på den tilhørende 

købsordrelinje. 

Hvis man derimod på eksempelvis en skaffevare har indtastet en manuel varebeskrivelse, 

så vil det vare nødvendigt at markere feltet for at få den manuelle varebeskrivelse over på 

købsordren. 

 Logning af ændring af kontraktafregningslinjer 

Ved ændring eller sletning af kontraktafregningslinjer, samt ved kørsel af rapport 6031, 

Opdater kontraktsalgsbeløb, sker der nu logning af ændringer, på samme måde som ved 

ændring af beløb på kontraktlinjerne. 

http://www.jma.dk/
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 E-mail proforma-faktura fra Serviceordre (Kvik) 

Der er kommet en ny knap i båndet på siden Serviceordre (Kvik): ”E-mail Proforma 

faktura”, sådan at proforma-fakturaen nu kan afsendes direkte fra serviceordren. 

 

 Oversigt over andre serviceordrer med samme maskine 

Hvis en maskine findes på flere andre serviceordrer, så vil der blive vist en oversigt over de 

pågældende serviceordrer ved oprettelse af ny serviceordre (kvik). 

 

 Logning af Frigivelsesstatus og Lagerstatus 

Ved ændring af ovennævnte statusfelter sker der nu automatisk logning til 

serviceordreloggen. 

 

 Nyt opsæt vedr. ændring af serviceordre-funktionen 

I DSM Opsætningen er der kommet et nyt opsætningsfelt, som anvendes i funktionen til 

ændring af serviceordre: 

http://www.jma.dk/
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Ved markering af feltet i opsætningen vil der altid blive foreslået ’Ja’ til at beholde 

markering for serviceomkostninger i opstartsbilledet til funktionen ”Ændre serviceordre”. 

 Opsætning vedr. serviceringsberegning til maskinkort 

Opsætningsfeltet ”Benyt største udførelsesdato til serviceringsberegning” i 

serviceopsætningen, som hidtil har været anvendt i forbindelse med opdatering af ”Sidste 

servicedato” på kontraktlinjer, anvendes nu også ved opdatering af datofelterne på 

maskinkortet. 

 Planlagt leveringsdato på servicelinjeoversigten 

Feltet ”Planlagt leveringsdato” er nu kommet på servicelinjeoversigten. Feltet er som 

udgangspunkt ikke vist, men kan hentes frem ved at tilpasse siden. 

 Ny Indstilling på rapport 6051949, Baggrundsbogføring af 

serviceleverancer 

På rapport 6051949, Baggrundsbogføring af serviceleverancer, er der kommet en ny 

valgmulighed under ”Indstillinger”: 

http://www.jma.dk/
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Hvis feltet markeres, vil varer, som er markeret som ikke-lagervarer på varekortet, blive 

sprunget over.  

 Globale dimensioner på kontrakt-afregningslinjer 

Det er nu muligt at angive globale dimensioner på afregningslinjer til servicekontrakt: 

 

Dimensionerne overføres til den dannede faktura. 

 ”Planlagt leveringsdato” på servicelinjeoversigten 

Feltet ”Planlagt leveringsdato” er nu kommet på page 5904, Servicelinjeoversigt. 

 ”Beskrivelse 2” på bogført servicefaktura 

Feltet ”Beskrivelse 2” er nu kommet på page 5978, Bogført servicefaktura. Feltet vises som 

udgangspunkt ikke, men kan hentes frem ved at tilpasse siden. 

 Ny funktionalitet i garantiopfølgning 

"Garantiopfølgning" er udvidet med funktionalitet til at lukke en sag og flytte hensatte 

beløb fra balance til resultatopgørelse. 

http://www.jma.dk/
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CRM 

 Feltet ”Lukket den” på oversigt over salgsmuligheder 

Feltet ”Lukket den” er nu kommet på oversigten over salgsmuligheder (Page 5123). 

 Maskinsøgning på kontaktkort er udvidet 

Funktionen "Maskinsøgning" på kontaktkortet er blevet udvidet, således at det også er 

muligt at tilgå bemærkninger tilknyttet interaktionslogposter. Selve linjetypen hedder 

"Bemærkning (interaktionslogposter)".  

Hvis brugeren ønsker at tilgå bemærkningen, vælges funktionen "Åben bilag" oppe i 

båndet, hvorefter siden for interaktionslogposter åbnes med filter på den pågældende 

interaktion efterfulgt af siden for tilknyttede bemærkninger. 

Funktionen "Maskinsøgning" er også blevet udvidet således at det nu er muligt at 

fremsøge maskiner på hhv. 

• Bogførte Maskinsalgskreditnotaer 

• Maskinsalgsreturvareordre   

Det er som ved maskiner på de øvrige bilag muligt at tilgå maskiner på ovenstående bilag 

via funktionen "Åben bilag" i båndet. 

http://www.jma.dk/
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 Diverse forbedringer 

I opgaveoversigten er kolonnenr Virksomhed og Kontaktnavn tilføjet. 

På kontaktoversigt, Kontaktkort, Leadoversigt og Leadkortet er følgende funktion blevet 

tilføjet "Opret opgave". Det vil altså sige, at opgaver nu kan oprettes direkte fra 

ovenfornævnte sider uden først at tilgå opgaveoversigten.  

Funktionen "Salgsmuligheder" er blevet tilføjet på kontaktoversigt og kontaktkort. 

Funktionen åbner en liste, der viser eventuelt tilknyttede åbne salgsmuligheder til 

kontakten.  

Funktionen "Nyt maskinsalgstilbud" er blevet tilføjet på kontaktkort. 

Funktionen "Lukkede salgsmuligheder" er blevet tilføjet på kontaktkort og kontaktoversigt. 

Funktionen åbner en liste, der viser eventuelle tilknyttede lukkede salgsmuligheder til 

kontakten.  

Feltet "Succespotentiale" som kan angives på et leadkort er blevet tilføjet som kolonne i 

salgsmulighedsoversigt.  

På siden "Interaktionslogpost - bemærkninger" er det muligt via funktionen "Send som 

mail" at afsende bemærkninger tilknyttet interaktionslogposten som mail til angivne 

brugere. De brugere der fremgår i listen, er de brugere der i brugeropsætningen af 

konfigureret med en mailadresse. På denne side er det nu muligt at søge efter de brugere, 

man ønsker at sende bemærkningen til: 
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Lager 

 Ny valgmulighed i funktionen ”Opret specialordre” 

I funktionen ”Opret specialordre” i båndet er der kommet en ny valgmulighed: ”Behold 

varebeskrivelse fra ordre”: 

 

Hvis feltet markeres, overføres varens beskrivelse fra ordren, ellers anvendes 

varebeskrivelse fra varekortet på den tilhørende købsordrelinje. 

Så man skal ikke markere feltet, hvis man eksempelvis har en leverandør med en 

sprogkode påsat, så vareteksten skal være eksempelvis på engelsk på den tilhørende 

købsordrelinje. 

Hvis man derimod på eksempelvis en skaffevare har indtastet en manuel varebeskrivelse, 

så vil det vare nødvendigt at markere feltet for at få den manuelle varebeskrivelse over på 

købsordren. 

 Nyt felt ”Alle varer leveret” på salgshoved 

På salgsordrer og maskinsalgsordrer er der oprettet et nyt felt "Alle varer leveret".  

Værdien i feltet kan være "Ja" eller "Nej". Når alle varer på en ordre er leveret sættes 

værdien til Ja, også selv om der findes finanslinjer, som ikke er leveret.  

Feltet supplerer feltet "Levering komplet", hvor værdien først bliver sat til "Ja", når alle linjer 

på en ordre er leveret (også finanslinjer). 

http://www.jma.dk/
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 Nyt felt ”Bogføringsdato” på siden ”Hent returvarelev.linjer” 

På siden ”Hent returvarelev.linjer” er feltet ”Bogføringsdato” nu sat på, så det bliver 

nemmere at finde frem til de ønskede returvareleverancelinjer. 

Maskinhandel 

 Maskinværdiliste for enkeltlokation 

På rapport 6038968, Maskinværdiliste, er der kommet et nyt felt på indstillingsfanen: 

 

Ved at udfylde feltet med en lokationskode, vil lagerværdi kun medtage værdiposter for 

den pågældende lokation. 

 Sammenkædede maskiner i maskinøkonomi 

Visning af sammenkædede maskiner i maskinøkonomi er ændret – nu medtages kun 

maskiner, hvor sammenkædningen er aktiv. 

 Nyt felt ”Alle varer leveret” på salgshoved 

På salgsordrer og maskinsalgsordrer er der oprettet et nyt felt "Alle varer leveret".  

Værdien i feltet kan være "Ja" eller "Nej". Når alle varer på en ordre er leveret sættes 

værdien til Ja, også selv om der findes finanslinjer, som ikke er leveret.  

Feltet supplerer feltet "Levering komplet", hvor værdien først bliver sat til "Ja", når alle linjer 

på en ordre er leveret (også finanslinjer). 

http://www.jma.dk/
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 Ventende overpris på maskinkalkulation 

Det er nu - via maskinkalkulation-budgettyperne - muligt automatisk at få medtaget 

ventende overpris i maskinkalkulation. 

 Dimensioner på fragtordrer 

En maskines dimensioner kan nu vises på fragtordrer. Dette gøres ved at opsætte de 

relevante maskinspecifikationer under ”Fragt opsætning”: 

 

Oplysningerne kan anvendes til at disponere maskintransporter. 

Webmachines 

 Fjernelse af knappen Salgskanaler for WEBMACHINES kunder 

For at mindske fejl i forbindelse med annoncering af maskiner i DSM, så er Salgskanaler 

blevet fjernet fra maskinkortet og maskinøkonomikortet for alle WEBMACHINES kunder. 

Frem for at anvende knappen Salgskanaler til annoncering skal der nu anvendes WM-

Annoncering → Portaler 

 

http://www.jma.dk/
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 Nyt felt til brugervenlig annoncering  

Fremfor at have to felter: ”Aktiv” og ”Slet” til at styre om en maskine skal annonceres, ej 

annonceres eller fjernes fra en portal, så er det blevet udviklet et nyt felt ”Annoncering”, som 

styrer alt dette.  

På Maskinkortet under Naviger → WM-Annoncering → Portaler findes siden som viser 

annonceringen for den pågældende maskine.  

 

Hvis der er sat flueben i feltet ”Annoncering”, så betyder det enten, at maskinen skal 

annonceres eller er annonceret på x portal. Hvis maskinen er annonceret, vil dette kunne ses 

i feltet ”Status”, hvortil der vil stå ”Eksport OK eller Modtagelse OK”. Herudover vil der være 

registeret en publiceringsdato i feltet ”Publiceret”.  

Hvis der ikke sat flueben i feltet ”Annoncering”, så betyder det, at maskinen ikke skal 

annonceres på x portal. Hvis man fjerner fluebenet fra feltet ”Annoncering” ved en allerede 

annonceret maskine på x portal, så vil der blive sendt en besked til portalen om at maskinen 

skal fjernes og der vil blive registeret en slettedato i feltet ”Slettet”.    

Feltet ”Undlad fra salgskanaler” på Maskinkortet under fanen Generelt kan stadigvæk 

anvendes som det plejer. Hvis der er sat flueben i feltet ”Undlad fra salgskanaler” så vil 

maskinen ikke blive annonceret. Hvis man sætter flueben i feltet ”Undlad fra salgskanaler” 

på en maskine som er annonceret, så vil der blive sendt en besked til alle portaler, som 

maskinen er annonceret på, om at maskinen skal fjernes.    

 Maskinannoncering flere gange i døgnet  

WEBMACHINES maskinannonce eksportservicen fra DSM til portaler har normalt kørt én 

gang i døgnet og portalerne har ligeledes også kun importeret maskinannoncerne én gang 

i døgnet.  

Maskinannonceringsservicen er blevet optimeret og der er blevet etableret nye aftaler med 

flere portaler, hvilket nu har muliggjort at maskinannonce eksporten kører hver 3 time og 

portalerne ligeledes importerer maskinannoncer hver 3 time.  Dette betyder, at I kan få 

annonceret, opdateret og aftaget jeres maskiner hver 3 time.  

Det er gældende for følgende portaler:  

http://www.jma.dk/
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• Maskinbladet 

• Mascus 

• Traktorpool  

• Egen hjemmeside 

Tidspunkter for maskinannonce eksporten fra DSM:  

• 00:30 - 03:30 - 06.30 - 09.30 - 12.30 - 15:30 - 18:30 - 21:30 

Tidspunkter for maskinannonce importen hos portaler: 

• 01:30 - 04:30 - 07:30 - 10:30 - 13:30 - 16:30 - 19:30 - 22:30 

Eksempel: Der oprettes en ny maskinannonce kl. 09.00, som skal annonceres på 

Maskinbladet. Maskinannoncen er med i eksporten kl. 09.30 og vil blive vist på Maskinbladet 

kl.10.30. 

OBS! Det kan tage portalerne nogle minutter at importere maskinannoncerne.  

 Integration til Traktorpool & Baupool  

Vi er glade for at kunne informere om, at vi har udvidet vores portalnetværk således alle 

vores maskinforhandlere med få klik i DSM systemet, kan annoncere alle deres maskiner 

automatisk og målrettet til https://www.traktorpool.dk/ & https://dk.baupool.com/  

 Nye rapporter til at skabe overblik over aktive og fejlede 

maskinannoncer  

For at få et nemt og bedre overblik ift. annoncering af maskiner er der blevet udviklet to 

nye rapporter: 

• Aktive maskinannoncer 

• Fejlede maskinannoncer 

Disse findes under Maskinhandel → Maskiner → Rapporter og analyse → WEBMACHINES 

http://www.jma.dk/
https://www.traktorpool.dk/
https://dk.baupool.com/
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Aktive maskinannoncer 

Rapporten kan manuelt dannes i forskellige dokumentformater og der kan hertil opsættes 

filtrere efter behov. Man kan eksempelvis danne en rapportover maskinannoncer uden 

billeder for at få et overblik ift. hvilke maskiner man mangler at tage billeder af. Herudover 

kan man få opsat et maskinannonce link fra en portal, således man nemt kan se hvordan 

maskinannoncen ser ud på f.eks. Maskinbladet eller egen hjemmeside.  

 

Hvis der ikke opsættes noget filter i ovenstående skærmbillede, så vil alle aktive 

maskinannoncer på tværs af portaler blive vist som i nedenstående rapport.  

http://www.jma.dk/
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Fejlede maskinannoncer 

Rapporten Fejlede maskinannoncer kan som ovenstående rapport dannes manuelt og der 

kan hertil opsættes filtrere efter behov.  

Hvis der ikke opsættes noget filter i ovenstående skærmbillede, så vil alle fejlede 

maskinannoncer på tværs af portaler blive vist som i nedenstående rapport.  

 

Begge rapporter kan ligeledes opsættes til at blive sendt automatisk (dagligt, ugentligt eller 

månedligt) til en eller flere mails.  

For at få adgang til rapporterne tages kontakt til JMA A/S. 

 

Generelt  

 Vedhæftninger ved redigering af mail i Outlook 

Når e-mail-knappen anvendes, og der derefter sættes markering for at redigere i Outlook, 

kommer de vedhæftede filer, der er opsat under Mailbeskedtekster, nu med over i 

Outlook. 

http://www.jma.dk/
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Udlejning 

 Afregningsopsætning 

Det er nu muligt at have afregningsopsætning udelukkende på modeldatakile og 

modelgruppe. 
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