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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 

 ”Beskrivelse 2” på serviceordre 

Tabelfeltet ”Beskrivelse 2” er blevet tilføjet på tabel 5900 (Service Header) samt på følgende 

sider: Serviceordre (kvik) og Serviceordrer (kvik) oversigten.  

 Reference fra serviceordre 

Det er nu muligt at tilføje ”reference” fra Serviceordre (kvik) og Servicetilbud (kvik) som 

kolonne i oversigten for Serviceordre (Kvik) og Serviceordretilbud (kvik).  

 

 Filtrering på Maskinnr. 

Det er nu muligt at søge/filtrere på ”Maskinnr. (første)” i oversigten for Servicekontrakter.  

 

 11385 – Decimaler på ressourcelinjer 

OIOUBL tillader nu flere decimaler end 2 på ressourcelinjer.  
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Udlejning 

 Filtrering på Udlejningsmaskine nr.  

Det er nu muligt at søge/filtrere på ”Udlejningsmaskine nr.” i oversigten for 

Udlejningsordre.  

 

Lager 

 Ny opsætningstabel tilføjet: ”Bilgagslinjer skabeloner” 

Under Afdelinger – Lagersted – Opsætning er der blevet oprettet en ny opsætningstabel: 

”Bilagslinjer skabeloner”.  

 

Via skabelonen er det muligt at definere, om der automatisk skal tilføjes en indkøbskode 

og/eller lokationskode ved indsættelse af en pågældende vare på den givne bilagstype 

(Serviceordre og/eller Salgsordre).    
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Hvis den pågældende vare ikke findes i skabelonen, så indsættes indkøbskode og 

lokationskode som hidtil.  

 Registrering af pluk via funktionen ”Bogfør og levér specialordre” 

Når funktionen: ”Bogfør og levér specialordre” under Afdelinger – Lagersted – Planlægning 

& Udførelse – Lagermodtagelser anvendes, så vil systemet nu udelukkende registrere pluk 

på den/de varer, der er bestilt hjem på den pågældende special købsordre. Der vil således 

ikke ske registrering af pluk på den/de varer, der allerede findes på lager.  
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Programopdatering DSM-BC140 08.22  

 

April 2021 

 

 
 

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

5 

 

 

 ”Sorteringsmetode for aktivitetslinjer” 

Når der inde fra en Montageordre (Afdelinger – Lagested – Ordre & kontrakter – 

Montageordre) klikkes på knappen: ”Opret pluk (logistik)”, så gemmes brugerens sidste 

valg nu på feltet: ”Sorteringsmetode for aktivitetslinjer” på rapport 7305 (Lagerkilde – opret 

dokument).  
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Maskinhandel 

 ”Bekræftet modtagelsesdato” tilføjet på Maskinkortet 

Feltet ”Bekræftet modtagelsesdato” er blevet tilføjet på Maskinkortet under fanen: 

”Detaljer”. Feltet er som standard skjult og skal dermed hentes frem i oversigten. 
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Feltet kan også opdateres manuelt og derudover opdateres feltet ved følgende 

handlinger: 

• Maskinkøbsordre: Ved validering af feltet: ”bekræftet modtagelsesdato” på linjen vil 

værdien fra feltet blive skrevet ind på maskinen. 

• Maskinsalgsordre/Maskinsalgsreturvareordre: Ved validering af feltet: ”bekræftet 

leveringdato” på linjer, hvor type = køb vil værdien fra feltet blive skrevet ind på 

maskinen. 

Feltet kan ligeledes hentes frem på Maskinoversigten.  
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 Ny kolonne tilføjet på maskinoversigten – ”På salgsordre” 

Når der laves opslag på maskinr fra en salgsordrelinje (F4) er det muligt at tilgå 

Maskinoversigten. På Maskinoversigten er der blevet tilføjet et nyt felt ”På salgsordre”, 

hvorfra det nu er muligt at se, hvor mange gange en maskine indgår på en salgsordrelinje. 

Opdateringen sker, hver gang en maskine indsættes på en salgsordrelinje. Det er således 

muligt at få et overblik over, om den pågældende maskine allerede findes på en 

eksisterende salgsordre eller ej.  

 

 

  Flere valgmuligheder ved indtastning af brugt serienummer  

Når der indtastes en værdi i feltet: ”Eksternt serienr.” på en maskine validerer systemet, 

hvorvidt det pågældende serienummer er brugt på en tidligere maskine. Hvis 

serienummeret allerede var benyttet, ville denne handling åbne en dialogboks, hvor 

brugeren skulle tage stilling, hvorvidt denne ønskede at oprette en Servicejournalkæde og 

lukke den gamle maskine. Denne dialogboks er nu blevet udvidet med flere 

valgmuligheder. Brugeren har således nu mulighed for at vælge mellem følgende 

valgmuligheder, når der indtastes et serienummer der allerede er brugt på en tidligere 

maskine: 
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  Manuel indtastning i feltet ”Dokumenttype” på Udlejningsordrer 

og Udlejningssalgsfakturaer 

Der er nu muligt at hente feltet: ”Dokumenttype” frem som kolonne på siden ”Sælger 

Provision” (Tilknyttede sælger). Det er således nu muligt at udfylde feltet manuelt både på 

Udlejningsordrer (Afdelinger – Udlejning – Ordrebehandling – Udlejningssalgsordrer) og 

Udlejningssalgsfakturaer (Afdelinger – Udlejning – Oversigt - Bogførte 

udlejningssalgsfakturaer). 
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