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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 

 Filtrering på ordrenr. på bogførte servicekreditnotaer  

På oversigten over ”Bogførte servicekreditnotaer” er det nu muligt at sætte filter på 

ordrenummer. Dette er muligt via feltet ”Ordrenr. (Forhåndstildelt nr.)”: 

 

 Sidste faktureringsdato i servicekontraktoversigten 

Feltet ”Sidste faktureringsdato” fra servicekontraktkortet er blevet tilføjet på oversigten og 

under ”Servicekontrakter”.  

 

 

 Afvikling af Rapport 6052231 (Smartday – Service Item Export) i 

opgaveplanlæggeren 

Rapport 6052231 (Smartday - Service Item Export) kan nu afvikles under 

”Planlægningsopgaver”. Hvis der indtastes parametre, gemmes disse.  
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 Serviceordrer med fastpris til intern debitor 

Fastpris kan ikke anvendes på serviceordrer til en intern debitor. Fremover vil 

nedenstående fejlmeddelelse vises, såfremt man forsøger at bogføre fastpris på en intern 

kunde. 

 

 

 

Finans  

  Alternativ mailadresse på kontoudtogsudskrift 

Ved ”udskrift” af kontoudtog er det nu muligt under oversigtspanelet ”Anvend PDF-

løsning” at angive en mailadresse, som anvendes i stedet for kundens e-mail. Dette kan 

benyttes, hvis der eksempelvis skal sendes kontoudtog til en revisor.   
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 Løbenummer på finansposter  

Løbenummer på finansposter er nu blevet tilføjet ved udlæsning af finansposter via 

rapport ”6038974”.  

 

 

 Intrastat 

For virksomheder med en eksport på 10 mio. kr. eller mere til EU og Nordirland bliver det 

fra januar 2022 obligatorisk at indberette to nye variable til Intrastat Eksport: 
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• Varens oprindelsesland 

• Varemodtagers momsnummer 

Oplysningerne skal afgives som led i det moderniserede Intrastat. 

De 2 nye oplysningsfelter er i DSM løsningen påført intrastatkladden og vises ved dannelse 

af linjer til rapportering. 

På varekortet er der kommet nyt felt til angivelse af varens oprindelsesland. 

JMA har udvidet funktionaliteten i intrastat, således at man ved at køre rapport 6034805 

"Update Country Origin on Item", får opdateret det nye felt på alle de varer, der allerede er 

oprettet i DSM. Landekoden kommer fra den leverandør, der er oprettet på varekortet. 

Ved dannelse af intrastatkladden har JMA ligeledes udvidet funktionaliteten, så det nye felt 

"Partner Moms ID" automatisk udfyldes med følgende værdier: 

• ved modtagelse af varer, hentes værdien altid fra feltet SE/CVR-nr. under 

virksomhedsoplysninger  

• ved afsendelse af varer hentes værdien fra feltet SE/CVR-nr. fra den 

debitor/kreditor der måtte stå på vareposten  

Hvis der ønskes assistance til ovenstående, er I velkomne til at kontakte JMA.  

 

Lager 

 Angivelse af intern bemærkning på salgsordrer 

Der er blevet tilføjet et nyt felt på salgsordrer, ”Intern Bemærkning”, hvori det er muligt at 

indtaste en bemærkning til ordren.  

http://www.jma.dk/
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Feltet er ligeledes blevet tilføjet i salgsordreoversigten. 

 

 

  Adgang til alternative købspriser på købsordrer 

I faktaboksen ”Købslinjedetaljer” er der blevet tilføjet et nyt felt ”Købspriser (vis alle)”, som 

viser alternative priser på linjeniveau.  

 

http://www.jma.dk/


 

Programopdatering DSM-BC140 08.30  

 

December 2021 

 

 
 

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

8 

Ved klik på antalsfeltet vises købspriser fra alle leverandører: 

 

 Fejl ved bogføring af salgsordrer til EAN-kunder ved manglende 

landekode 

Ved bogføring af salgsordrer til EAN-kunder melder systemet nu en fejl, hvis feltet 

 ”Lande-/områdekode” ikke er udfyldt.  

 

 

 "Minimum ordrestørrelse" og "Lande-/områdekode for 

oprindelsesland" er nu tilføjet på katalogvarekortet. 

Felterne "Minimum ordrestørrelse" og "Lande-/område kode for oprindelsesland" er nu 

tilføjet på Katalogvarekortet. Det betyder, at det nu er muligt at få udfyldt disse felter via 

indlæsning af prisfiler. 

http://www.jma.dk/
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 Visning af realisationsprocent på varer i indkøbskladde 

Ved dannelse af indkøbsforslag i indkøbskladden bliver det nu muligt at se, om 

indkøbsforlaget indeholder varer med realisationsprocent. Formålet er i højere grad at 

kunne overføre og afsætte varer med realisation på tværs af lokationer. Hvis en vare med 

påsat realisationsprocent er tilgængelig på anden lokation, kan det give anledning til at 

foretage en overførselsordre i stedet for køb hos leverandør. Visning af 

realisationsprocenten er derfor særlig brugbar, hvis man anvender indkøbskladde 

m/lokationsvisning. 
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 Opslag på maskinnummer ved salg af reservedele  

Ved opslag i feltet ”Maskinnummer” på reservedelssalgsordren bliver det muligt at fjerne 

filtreringen på debitornummer. Formålet er at kunne vælge et maskinnummer, som ikke 

nødvendigvis er relateret til kundenummeret - herunder eksempelvis hvis en kunde køber 

reservedele til en maskine, hvor kunden ikke selv er ejeren. Funktionen aktiveres i DSM-

opsætningen under fanen ’Maskiner’.  
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 Købsordreadvarsel pr. lokation  

Ved køb af reservedele får du nedenstående advarsel, hvis varen allerede findes på en 

anden købsordre, uanset lokation: 

 

I DSM-opsætningen kan det nu styres, om man kun ønsker advarslen vist, hvis 

købsordrerne er til samme lokation. Du finder opsætningen under fanen ’Generelt’.  

  

http://www.jma.dk/
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 Brug af leverandørens stregkode på labels 

Denne tilretning gør det muligt at anvende leverandørens stregkode som den primære 

stregkode på nyoprettede varer fra katalogvarer. Dette kan være anvendeligt, hvis man 

ønsker at anvende leverandørens stregkode i stedet for den systemgenerede stregkode på 

labeludskrift. Ændringen opsættes på kreditorkortet og vil gøre sig gældende for alle 

nyoprettede varer med det pågældende leverandørnummer. Hvis man ønsker samme 

ændring på varer, som i forvejen er oprettet, vil ændringen manuelt skulle laves på 

varerne.   

For at aktivere funktionen, skal der sættes flueben i feltet ’Anvend leverandørs stregkode’ 

under fanen ”Modtagelse” på kreditorkortet: 

http://www.jma.dk/
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Når der efterfølgende oprettes varer fra katalogvarer med pågældende 

leverandørnummer, angives der automatisk et flueben i feltet ’Standard stregkode’ ved 

leverandørens stregkode under varereferencer på varekortet. 
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  Antal varer på overflytningsordre på varekortet 

På varekortet under oversigtspanelet ”Lager” er der blevet tilføjet tre nye felter: 

• ’Antal i transit’:  

• ’Overfly.ordremodt. (antal)’: 

• ’Overfly.ordrelev. (antal)’:  

Hvis der klikkes på antalsfeltet, vises de overflytningslinjer, der findes til den enkelte vare. 

Herfra er det muligt at åbne den enkelte overflytningsordre.  

http://www.jma.dk/
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Felterne skal hentes frem, da disse ikke vises som standard.  

 

Maskinhandel 

  Bekræftet og ønsket leveringsdato i maskinsalgsoversigten  

Følgende felter er blevet tilføjet til oversigten over maskinsalgsordrer: 

• Bekræftet leveringsdato 

• Ønsket leveringsdato 

 

http://www.jma.dk/


 

Programopdatering DSM-BC140 08.30  

 

December 2021 

 

 
 

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

16 

 Afsendelse af udlejningsordre og -tilbud pr. mail 

På udlejningsordrer og udlejningstilbud er det nu muligt at benytte E-mail og dermed 

sende ordren/tilbuddet som PDF til kunden.  

 

Inden funktionen kan anvendes, skal rapporten (6052336) sættes op under 

”Mailbeskedtekster”.  

 

Bemærk: 

Den mailbeskedtekst, der opsættes, gælder både for udlejningsordrer og -tilbud, da det er den 

samme rapport (6052336), der benyttes til både ordrer og tilbud.  

 Oversigt over interaktionslogposter på leadkortet 

Det er nu muligt at se registrerede interaktioner tilknyttet salgsmuligheden på selve 

leadkortet. Når der oprettes en ny interaktion til salgsmuligheden, fremgår de enkelte 

interaktionslogpostlinjer således på selve leadkortet. 

http://www.jma.dk/
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 Vedhæftning af filer til interaktionslogposter  

Det er nu muligt at vedhæfte en eller flere filer til hver enkelt interaktionslogpostlinje. For at 

vedhæfte en fil til en interaktionslogpostlinje vælges linjen, hvorpå vedhæftningen ønskes. 

Efterfølgende klikkes der på ”Vedhæftede filer”. 

 

Følgende vindue åbnes, hvorfra det både er muligt at tilgå allerede vedhæftede filer eller 

tilføje nye filer. For at tilføje en ny fil klikkes der på ”Vælg fil…” på linjen. 

http://www.jma.dk/
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Ud fra hver enkelt interaktionslogpostlinje fremgår antal vedhæftede filer under kolonnen 

”Vedhæftede filer”. Klikkes der på antalsfeltet, åbnes siden for de vedhæftede filer, hvorfor 

det er muligt at tilgå allerede vedhæftede filer eller tilføje nye filer. 

 

  Afsendelsesdato på maskinsalgsordrer  

Der er blevet tilføjet et nyt felt på maskinsalgsordrer ”Afsendelsesdato”. Feltet er som 

standard skjult og skal dermed hentes frem, hvis det ønskes anvendt. Feltet er ligeledes 

tilføjet i oversigten over maskinsalgsordrer.  

http://www.jma.dk/
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 Oversigt over tilknyttede tilbud fra kontaktoversigten  

Fra kontaktoversigten er det nu muligt at få adgang til en oversigt over aktive tilbud 

tilknyttet kontaktet via funktionen ”Maskinsalgstilbud”.  

 

http://www.jma.dk/


 

Programopdatering DSM-BC140 08.30  

 

December 2021 

 

 
 

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

20 

 

Generelt  

 Mulighed for at afbryde brugersessioner  

Under Afdelinger – Opsætning – It-administration – Generelt – Aktive brugere er det nu 

muligt at afbryde brugersessioner ved at klikke på funktionen ”Afbryd session” i båndet: 

 

 

 Adgang til arkiverede dokumenter fra debitorkortet 

Fra debitorkortet er det nu muligt at få direkte adgang til arkiverede dokumenter via 

funktionen ”Arkiverede dokumenter”.  

 

 

http://www.jma.dk/

