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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 

 Lokationskode på bogførte servicefakturaer 

Feltet ”Lokationskode” er blevet tilføjet som kolonne under oversigtspanalet ”linjer” på 

bogførte servicefakturaer. Det er således muligt at se, hvilken lokation de enkelte linjer er 

bogført med på de bogførte servicefakturaer.   

 

 

 Fabrikatkode og Eksternt serienr. på Serviceordreplanlægning 

Felterne “Fabrikat” og ”Eksternt serienr.” fra maskinkortet er blevet tilføjet til siden 

”serviceordreplanlægning”. Felterne er som standard skjult, hvorfor disse skal hentes frem i 

oversigten via ”vælg kolonner”. 
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 Maskindimension på servicekontraktfaktura 

Når der fremadrettet faktureres servicekontrakter, kommer maskindimensionen med på 

finansposterne og kan herefter medtages i maskinkontoskemaet, hvis dette ønskes. 

(kontoskema skal opsættes hertil). 

Finans 
 

Lager 

 Dato for udgået katalogvarer på købsordrelinjer 

Der er blevet tilføjet et nyt felt i faktaboksen ”Købslinjedetaljer” på købsordrer, der viser 

dato for, hvornår en katalogvare er udgået, hvis der vel og mærke er tale om en udgået 

katalogvare.  

 

 

  ”Kassebetaling” på salgskreditnotaer  

Funktionen ”Kassebetaling” fra salgsordre er blevet tilføjet på salgskreditnota. 
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Maskinhandel 

 Deaktivering af sammenkædninger 

Under Afdelinger – Maskinhandel – Maskiner – Sammenkædede maskiner er der blevet 

tilføjet en ny funktion (Deaktiver sammenkædninger), som gør det muligt at markere flere 

linjer og ophæve flere sammenkædninger på én gang.   

 

 Saml udstyrspris på maskinlinje på udskrifter 

Der er blevet tilføjet et nyt indstillingsfelt (saml udstyrspris på maskinlinje)  

ved udskrift af følgende rapporter: 

http://www.jma.dk/


 

Programopdatering DSM-BC140 08.29  

 

November 2021 

 

 
 

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

5 

• DSM Ordrebekræftelse (Rapport: 6052321) 

• DSM Salg - tilbud maskinsalg (Rapport: 6052330) 

• DSM Ordrebekræftelse Maskinsalg (Rapport: 6052334) 

• DSM Salg - faktura maskinsalg (Rapport: 6052326) 

 

Hvis der sættes en markering i feltet, bliver den samlede pris for maskinen inklusiv tilhørende 

finanslinjer fra Maskinkonfiguratoren udskrevet på rapporten ud for maskinen.   

 Afsendelsesdato udfyldes som standard via ”Lever og udskriv” 

Når funktionen ”Lever og udskriv” benyttes på Maskinsalgsordre, så udfyldes feltet 

”Afsendelsesdato” nu som standard sammen med de to øvrige felter ”Bogføringsdato” og 

”Bilagsdato”. 
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Efterfølgende vil maskinlinjen på salgsordren modtage den afsendelsesdato som angives i 

dialogboksen.   

 Maskinkonfiguratorgrupper som overskrifter på salgslinjer 

Under Afdelinger – Maskinhandel – Opsætning – Maskinkonfiguratoropsætning er der 

blevet tilføjet et nyt opsætningsfelt ”Indsæt gruppebeskrivelser på salgsdokument”.  

 

Hvis der er sat markering i feltet, så vil beskrivelserne fra de definerede grupper i 

maskinkonfiguratoren bliver lagt ud som overskrifter på salgsordrelinjerne.  
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