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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 

 Nye felter på den bogførte servicefaktura  

Der er blevet tilføjet tre nye felter på siden: Bogført servicefaktura: ”Serviceeftersyn”, 

”Hovedeftersyn” og ”Smøring” ”. Hvis der er markering i et af felterne, betyder det, at der 

er sat markering i det tilsvarende felt på selve serviceordren, inden serviceordren blev 

bogført.  

 

 Filtre gemmes nu på rapport: ”Lukkede reklamationssager pr. 

leverandør” 

Under Afdelinger – Service – Ordrebehandling – Rapporter – Garanti – Lukkede 

reklamationssager pr. leverandør bliver de opsatte filtre/informationer nu gemt, så 

brugeren ikke er nødsaget til at taste alle informationerne, hver gang rapporten skal 

udskrives.  
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 Stregkode på plukliste (Serviceordre kvik) 

Der er blevet udviklet en ny rapport: ”Ordreplukliste (service)” (Rapport: 6051926). 

Rapporten er et alternativ til rapport: 6039069 (Ordreplukliste (service)). Den nye rapport 

(Rapport: 6051926) indeholder som noget nyt stregkoder på varerne. Det er muligt at 

sætte rapporten op under Afdelinger – Service – Opsætning - Rapportvalg – Service under 

Rapporttype: ”Serv. Pluk”.  

http://www.jma.dk/
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Når rapporten er sat op, vil udskrift af pluklister via funktionen: ”Plukliste” indeholde 

stregkoder.  

 

 

 

 ”Seneste igangsætning” ud fra ”Forventet modtagelsesdato” 

Der er blevet tilføjet en ekstra kolonne i oversigterne ”Reservedele behov”, ”Reservedele 

bestilt” og ”Reservedele modtaget”. Kolonnen: ”Seneste igangsætning” angiver den dato, 

hvor alle reservedele er kommet hjem jf. ”Forventet modtagelsesdato” fra 

købsordrelinjerne.  

http://www.jma.dk/
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 Opdatering af reparationsstatus på sammenkædede serviceordrer 

Hvis en serviceordres status opdateres i SmartTid, så opdateres serviceordrens 

reparationsstatus i DSM jf. opsætningen i Tidsregistreringsopsætningen. 

 

Hvis der findes sammenkædede serviceordrer til den aktuelle serviceordre, så 

opdateres de sammenkædede serviceordres reparationsstatuskode nu også.  

http://www.jma.dk/
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 Tekstkoder udlæses ikke længere til materialelisten i Reeft 

Tekstkoder på serviceordrer udlæses ikke længere til materialelisten i Reeft. 

 ”Tæller” og ”Tæller Sidste” kan nu sendes ud på selve jobbet i 

Reeft 

Det er nu muligt via "Tællerinfo på job (Serviceordre Kvik)" i "DSM Mobilløsning 

Opsætning" at sende henholdsvis "sidste tællersats" og feltet for nuværende "tællersats" 

ud på selve jobbet i Reeft og ikke i materialelisten.  

 Opslag i eksternt serienummer på serviceordre (kvik)  

Der er blevet tilføjet et nyt felt på serviceordre (kvik): ”Eksternt serienummer (opslag)”. Fra 

feltet er det muligt at indtaste maskinens eksterne serienummer, hvorefter den resterende 

information automatisk udfyldes på samme måde, som hvis ”Maskinnr” indtastes.  

  

Feltet er som standard skjult. For at gøre feltet synligt skal der sættes en markering i feltet: 

”Eksternt Serienr. synligt (serviceordre kvik)” i ”DSM opsætningen” under oversigtspanelet: 

”Maskine”.  

http://www.jma.dk/
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 ”Alternativ placering” på plukliste (service). 

Der er blevet udarbejdet en ny rapport: ”Ordreplukliste (Service) Alt. Placering”. På den nye 

plukliste udskrives ”Alternativ placering”. Det er muligt at sætte rapporten op under 

Afdelinger – Service – Opsætning - Rapportvalg – Service under Rapporttype: ”Serv. Pluk”.  

 

 

 

 

http://www.jma.dk/
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Finans 

 ”Kontoskema A4” tilføjet til Rollecenter 

Det er nu muligt at hente funktionen ”Kontoskema A4” frem i båndet på Rollecenteret. 

 

 E-mail dokumenter til EAN-kunder  

Der er blevet tilføjet et ekstra valgfelt på kontoudtoget: ”Send kontoudtog som mail til 

EAN-kunder”. Feltet findes under oversigtspanelet ”Indstillinger”, og hvis der sættes 

markering i feltet, sendes der mail til EAN-kunder.   

 

http://www.jma.dk/
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 Rabat på ”Fast Pris (Servicekit) 

Der er blevet tilføjet en ny valgmulighed i kolonnen ”Type” på siden for ”Salgslinjerabatter” 

som kan tilgås via Debitorkortet. Hvis den nye valgmulighed ”Servicekit” vælges er det 

muligt at tildele en rabat (procentsats) på ”Servicekit” (FAST PRIS).   
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Lager 

 Nye kolonner i lagermodtagelsesoversigten 

I lagermodtagelsesoversigten er der tilføjet to nye kolonner:  

• Købsordrenr. (første): Viser den første købsordre/maskinkøbsordre for en 

lagermodtagelse. 

• Købsreference (første): Viser værdien fra feltet "Reference" fra købsordren.  

 Opdatering af vægt på katalogvarer. 

Det er nu muligt at opdatere/overskrive felterne ”Bruttovægt” og ”Nettovægt” på 

Katalogvarer.  

 

http://www.jma.dk/
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 Udskrift af labelantal på købsordrer  

Der er blevet udviklet en ny funktionalitet til købsordrer: ”Udskriv labelantal (Markerede 

linjer)”. Funktionen findes oppe i båndet på selve købsordren.  

 

Funktionen gør det muligt at udskrive labels, selvom der ikke står et antal i feltet: ”Modtag 

antal” på købsordrelinjen. Ved brug af funktionen udskrives det antal labels, der er 

indtastet i feltet: ”Labelantal” på købsordrelinjen.  

 

Vær opmærksom på, at funktionaliteten kun udskriver labels for de varelinjer, der er 

markeret.  

 ”Send til Consigner” funktionalitet på salgsordreoversigten 

I forbindelse med integrationen til Consigner er det nu muligt at hente knappen til 

funktionaliteten frem i båndet på salgsordreoversigten.  

http://www.jma.dk/
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 Restantal på leveranceseddel  

Rapport ”DSM leveranceseddel A4” er blevet opdateret med en ny kolonne: ”Restantal”. 

Kolonnen viser antal for de linjer, hvor varerne endnu ikke er leveret. 

http://www.jma.dk/
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 Oprettelsestidspunkt for salgsordrer 

Der er blevet tilføjet et nyt felt i salgsordreoversigten: ”Ordretidspunkt”. Feltet indikerer 

klokkeslættet for, hvornår en ordre er blevet oprettet.  

http://www.jma.dk/
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 Tilknyttede tekstlinjer på salgs- og serviceordrer 

På indstillingsfanen ved udskrivning af rapport: 6038981 (Ordreplukliste) er der blevet 

tilføjet et nyt markeringsfelt: ”Udskriv tilknyttede tekstlinjer”.  

http://www.jma.dk/
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Hvis der sættes markering i feltet, udskrives de tilknyttede tekstlinjer efter den vare, de er 

tilknyttet. OBS: Hvis rapporten afvikles via opgaveplanlæggeren, skal den sættes op igen. 

På indstillingsfanen ved udskrivning af rapport: 6039069 (Ordreplukliste) er der ligeledes 

blevet tilføjet et nyt markeringsfelt: ”Udskriv tilknyttede tekstlinjer”.  

http://www.jma.dk/
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Hvis der sættes markering i feltet, udskrives de tilknyttede tekstlinjer efter den vare, de er 

tilknyttet. 

 Advarsel ved sletning af købslinje med tilknytning til en 

specialordre 

Hvis en købsordrelinje på en købsordre forsøges slettet, og denne har tilknytning til en 

specialordre, vil følgende advarsel poppe op. 

 

 

 Bekræftet modtagelsesdato på Maskinkøbsoversigten  

Der er blevet tilføjet et nyt felt på Maskinkøbsoversigten: ”Bekræftet modtagelsesdato”. 

Feltet viser således den bekræftede modtagelsesdato for den pågældende maskine.   

http://www.jma.dk/
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 Opsæt af flere leverandører ifm. leverandørimport i 

håndscannerkladden 

Under Afdelinger – Lagersted – Periodiske aktiviteter – Håndscannerkladdelinjer er det 

muligt at importere filer fra en leverandørs webside via funktionen af samme navn. Dette 

forudsætter, at der er opsat integration til leverandørens webside.  

   

Tidligere var det kun muligt at opsætte én leverandør. Under Afdelinger – 

Lagersted/Opsætning – Håndscannerpåsætning er det nu muligt at opsætte flere 

leverandører. For at opsætte flere leverandører klikkes der på de tre prikker ud fra feltet: 

”Leverandør importformat” under oversigtspanelet: ”Leverandør import”.  

 

http://www.jma.dk/
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Når der klikkes på de tre prikker, åbnes siden: ”Integrationsinformationer”, hvorfra det er 

muligt at lave opsæt til én eller flere leverandører.  

 

Hvis der er opsat flere leverandører, vil disse blive vist, når funktionen ”Importer filer til fra 

leverandørs webside” i håndsscannerkladden anvendes, hvorfra det er muligt at vælge 

hvilken leverandør, der er tale om.  

http://www.jma.dk/


 

Programopdatering DSM-BC140 08.27  

 

September 2021 

 

 
 

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

20 

  

 ”Linjenr.” på indkøbskladden 

Det er nu muligt at tilføje feltet: ”Linjenr.” som kolonne i indkøbskladden.  

 

 Produktgruppekode på katalogvarekort og oversigt  

Feltet: ”Produktgruppekode” er blevet tilføjet til Katalogvarekortet og 

katalogvareoversigten.  

 

Katalogkortet: 

http://www.jma.dk/
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Katalogvareoversigten: 

  

 Udskriv tilknyttede tekstlinjer på ”Modtag og fordel opsætning”  

Under Afdelinger – Opsætning – Programopsætning – Køb – Modtag og Fordel – Modtag 

og fordel opsætning er der blevet tilføjet et nyt opsætningsfelt: ”Udskriv tilknyttede 

tekstlinjer”. Hvis der sættes markering i feltet, vil tilknyttede tekstlinjer på en købsordre blive 

udskrevet på rapporten (Rapport: 6052194), når der laves modtag og fordel.  

http://www.jma.dk/
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 ”Købsrabatgruppekode” tilføjet under Varenavigation  

Under Varenavigation (Varesøg) er feltet: ”Købsrabatgruppekode” blevet tilføjet i 

faktaboksen: ”Vareinformation”.  

 

 

 Tilpasninger til Håndscannerkladden: 

• Under ”Håndscannerkladdelinjer” er der blevet tilføjet en genvej til Katalogvarer. 

Genvejen er tilføjet som en knap i båndet, hvorfra det er muligt at tilgå 

Katalogvareroversigten direkte fra Håndscannerkladden og oprette varer derfra. 

  

http://www.jma.dk/
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• Under ”Håndscannerkladdelinjer er det muligt at opsætte filtre ved anvendelsen af 

funktionerne ”Angiv salgsordrenr” og ”Angiv serviceordrenr”.  

 

• Under Håndscannerkladdelinjer – Håndscanneropsætning er der blevet tilføjet 

et nyt opsætningsfelt under oversigtspanelet ”Leverandør import”.  

 

Hvis der sættes markering i feltet ”Undlad bogføring fra leverandørimport”. Så 

bliver varer der indlæses til kladden via funktionen ”Importer filer fra 

leverandørs webside” Ikke leveret når varerne bogføres ind på en salgs- eller 

serviceordre.  

 

Hvis markeringen fjernes, vil varerne blive leveret ved bogføring når varer 

indlæses til kladden via funktionen ”Importer filer fra leverandørs webside”. 

 

http://www.jma.dk/
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Maskinhandel 

 Maskinøkonomi – Budgettal 

I Maskinøkonomi vises kolonner for hhv. realiserede finansposter og budgetterede 

finansposter.  

Det er således for de realiserede finansposter, at der gælder følgende regler: Er den på 

lager vises rækken ”Lagerværdi”, og er maskinen solgt og installeret vises 

”Dækningsbidrag” og ”Dækningsgrad”. 

Denne regel har også været gældende for budgettallene med undtagelse af rækken 

”Lagerværdi”, der aldrig vises. Dette er nu lavet om, så rækkerne for ”Dækningsbidrag” og 

”Dækningsgrad” vises, uanset om maskinen er på lager eller ej. Det er budgettal, der 

dækker over, hvad man forventer at tjene på maskinen, når hele handlen er overstået, så 

derfor vises budgettallene nu for forventet ”Dækningsbidrag” og ”Dækningsgrad”, selvom 

maskinen endnu er på lager. 

 

 ”Kopier maskine og Maskinkøbslinje til nye Maskinkøbsordrer” 

På en Maskinkøbsordre er det muligt at Kopiere Maskine og Maskinkøbslinje via funktionen 

”Kopier Maskine og Maskinkøbslinje”.   

http://www.jma.dk/
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Når funktionen anvendes, er det muligt at tilkendegive hvor mange linjekopier, der 

skal oprettes på den pågældende købsordre. Funktionen er nu blevet udvidet, 

således det også er muligt at oprette en ordre pr. kopieret maskine. I 

nedenstående eksempel vil der blive oprettet 5 kopier, som fordeles ud på 5 

købsordrer.  

http://www.jma.dk/
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 Ny Maskinlagerliste 

Under Afdelinger – Rapporter – Maksinhandel – Salgslister er der blevet lavet en ny 

rapport: ”Maskinlagerliste med kostpriser 3”.  

http://www.jma.dk/
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Rapporten udskriver ”Maskinens lokation” frem for ”Timetæller køb”. 

 

 

 Debitornummer tilføjet på kontaktoversigten 

Under Afdelinger – Salg & Marketing – Salg – Kontakter er feltet: ”Debitornummer” blevet 

tilføjet til oversigten.  

http://www.jma.dk/
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 Opdater maskinspecifikationer fra maskinkortet 

Der er blevet tilføjet en ny funktion på maskinkortet: ”Opdater maskinspec.”, hvorfra det er 

muligt at opdatere/hente specifikationer fra maskinkortet. 

 

 

 Fragtlinjer for maskinens specifikationer på fragtordren 

Under Afdelinger – Service – Opsætning – Fragt – Fragt opsætningsoversigt – 

Fragtopsætning er der blevet tilføjet et nyt opsætningsfelt: ”Specifikationsfilter”, hvorfra det 

er muligt at opsætte et filter til specifikationstyper, således disse bliver synliggjorte som 

http://www.jma.dk/


 

Programopdatering DSM-BC140 08.27  

 

September 2021 

 

 
 

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

29 

fragtlinjer på selve fragtordren. Specifikationerne, der bliver kopieret ind på fragtordren, vil 

modtage typen ”tekst” på fragtlinjerne.   

 Udstyrslinjer oprettes som maskiner på maskinkøbsordrer 

(konfigurator) 

Når en maskine konfigureres med udstyrslinjer i maskinkonfiguratoren på en 

maskinsalgsordre, modtager udstyrslinjerne deres eget maskinnummer, når linjerne lægges 

tilbage på maskinsalgsordren. Samme funktionalitet er nu blevet lavet på 

Maskinkøbsordrer. Dette forudsætter, at varen har markering i feltet ”Maskine” på 

varekortet under oversigtspanelet: ”Lager”: 

 

 Udskrift af ”Tilbudsnr.” på Maskinsalgsfaktura 

Hvis der oprettes en maskinsalgsordre fra et maskinsalgstilbud, bliver værdien fra 

tilbudsnummeret nu udskrevet på Maskinsalgsfakturaen.

 

  Indkøbsklade – validering af konfigurationslinjer 

Når der dannes en købsordre fra indkøbskladden, så indsættes maskinen inklusive 

konfigurationer nu automatisk på købslinjerne via en validering.    

 

http://www.jma.dk/
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 Fejl ved samme maskine på flere Maskinsalgsordrer 

I DSM-opsætningen under oversigtspanelet: ”Maskine” er der blevet tilføjet et nyt 

markeringsfelt: ”Giv fejl ved samme maskine på flere salgsordrer”.  

 

Hvis der er sat markering i feltet, vil systemet komme med en fejlmeddelelse, hvis der 

oprettes en Maskinsalgsordre med en maskine, der allerede findes på en eksisterende 

Maskinsalgsordre: 

http://www.jma.dk/
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Det er således ikke muligt at udføre handlingen. Samme fejl vil forekomme, hvis der 

oprettes et maskinsalgstilbud med en maskine, der allerede findes på en eksisterende 

maskinsalgsordre. Det er dog stadig muligt at oprette flere maskinsalgstilbud med den 

samme maskine.   

En forudsætning for at aktivere funktionaliteten er, at der også sættes markering i feltet: 

”Maskin advarsel (Salg)” i DSM-opsætningen under oversigtspanelet: ”Maskine”. 

http://www.jma.dk/
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 Eksternt serienummer som obligatorisk felt  

Under oversigtspanelet: ”Maskine” i DSM-opsætningen er der blevet tilføjet et nyt 

markeringsfelt: ”Ekst. Serienummer. Obligatorisk.”  

http://www.jma.dk/
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Hvis der sættes markering i feltet, er det kun muligt at bogføre Maskinsalgs- og 

købsordrer, hvis der er en værdi i feltet: ”Eksternt serienr.”  

 ”På salgsordre” i den lille maskinoversigt 

Når der laves opslag på Maskinnr. på en Maskinsalgsordre (F4), er det nu muligt at se, om 

maskinen allerede findes på en anden salgsordre i den lille oversigt.   

http://www.jma.dk/
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 Eksternt serienummer tilføjet i den lille maskinoversigt 

Når der foretages opslag i feltet ”Maskinnr” under oversigtspanelet ”Linjer” på 

Maskinsalgsordrer og Maskindkøbsfakturaer, er det nu muligt at filtrere/lave opslag med 

udgangspunkt i maskinens Eksterne Serienummer.  

http://www.jma.dk/
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 Ny ”Afregningstype” og ”Afregningsstatus” tilføjet på 

Udlejningsordreafregningslinjer  

Der er blevet lavet følgende ændringer på siden ”Udlejningsordreafregningslinjer”, som 

tilgås via funktionen ”Afregningslinjer” fra selve udlejningsordren: 

Under kolonnen ”Afregningstype” er der blevet tilføjet en ny afregningstype: 

”Engangsydelse”. 

Der er blevet tilføjet en ny kolonne/felt: ”Afregningsstatus”, som kan have følgende 

værdier: ”Aktiv”, ”Inaktiv” og ”Faktureret”.  

 

Afregningsstatus på engangsydelsen sættes til ”Faktureret”, når næste periode bogføres, 

og fremgår ikke i fremtidige bogføringer. Hvis en bogført ordre tilbageføres, skal 

http://www.jma.dk/
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engangsydelsen manuelt aktiveres igen. Feltet ”Afregningsstatus” kan bruges til at aktivere 

og deaktivere linjer.   

 ”Juridisk ejer (debitor)” og ”Juridisk ejer navn (Debitor)” på 

Maskinkortet  

Der er blevet tilføjet to ny felter på Maskinkortet: ”Juridisk ejer (debitor)” og ”Juridisk ejer 

navn (debitor)”. Felterne findes under oversigtspanelet: ”Debitor” på Maskinkortet.  

 

Der findes i forvejen to lignende felter: ”Juridisk ejer” og ”Juridisk ejer navn”. Disse felter 

udfyldes med faktureringsdebitoren, hvorimod de nye felter: ”Juridisk ejer (debitor)” og 

”Juridisk ejer navn (debitor)” udfyldes med den debitor, som maskinsalgsordren leveres til. 

Hvis en maskine sælges videre fra én debitor til en anden, kan debitoren på maskinkortet 

blot ændres. Den oprindelige debitor bibeholdes dog i de nye felter. Fordelen ved dette 

er, at det således er muligt at trække statistikker på, hvem der er solgt maskiner til.   

De nye felter kan kun hentes frem ved at klikke på ”Vis flere felter” under oversigtspanelet: 

”Debitor” på Maskinkortet.  

 Tilpasninger til Maskinøkonmien  

• Dimenskoden ”Service Item Dimension Code” (Maskinkode) er blevet tilføjet som 

kolonne under oversigtspanelet ”Linjer” på siden ”Maskinøkonomi”. 

• Under oversigtspanalet ”Sammenkædning” er feltet ”Beskrivelse” blevet tilføjet som 

kolonne på siden ”Maskinøkonomi”.   

• ”Sammenkædede maskiner” medtages nu i kontoskemaoversigten, som kan tilgås via 

funktionen ”Økonomioversigt” på siden ”Maskinøkonomi”. 

http://www.jma.dk/


 

Programopdatering DSM-BC140 08.27  

 

September 2021 

 

 
 

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

37 

 Nyt opsætningsfelt i Maskinekonfiguratoropsætning 

I Maskinkonfiguratoropsætning er der lavet en valgmulighed, der hedder "Kopier felter fra 

gruppe til linjer:": 

 

Hvis man sætter et flueben, så betyder det, at de valg man sætter på en gruppekode i en 

konfiguration og skabelon følger med på de linjer man efterfølgende opretter under den 

pågældende gruppe. Det gælder for følgende felter: 

• Benyt i 

• Kopier ikke til serviceordre 

• Indsat Type 

• Indgår i købsprisen 

• Indgår i salgsprisen 

• Fabriksmonteret 

• Salgspristype 
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Generelt 

 Logo eller bundtekster i sidefod på rapporter 

Tidligere har der været problemer med, at der fejlagtigt blev udskrevet sidefod 

(bundtekster) på flere bilag. Problemet opstod, da der ikke var mulighed for særskilt at 

vælge logo i henholdsvis sidefod og sidehoved på dokumenter. For at imødekomme 

denne problematik er der blevet tilføjet et nyt opsætningsfelt i DSM-opsætningen under 

oversigtspanelet ”Rapporter”: ”Udskriv sidefod på dokumenter”.    

  

Man skal nu aktivt vælge, om der skal udskrives logo i sidefod (bundtekster), logo i 

sidehoved samt sidefod på dokumenter.  

 Afsendelse af Proforma faktura (PDF)  

Når der udskrives Proforma Faktura fra henholdsvis Serviceordrer (kvik) (Rapport 6052310), 

Salgsordrer (Rapport 6052320) og Maskinsalgsordrer (Rapport 6052326), forslås der nu 

som standard ”Nej” til afsendelse via PDF.   
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 Opsætning af faste parametre ved udskrift af rapporter.  

Under Afdelinger – Opsætning – Programopsætning Generelt – Rapportvalg – Printing 

Parameters er det nu muligt at opsætte ”Fast Parametre” på rapporter ved udskrift. Når en 

rapport er opsat med faste parametre, vil rapporten altid være opsat med de valgte 

parametre, når der laves udskrift af rapporten. 

For at lave opsætningen vælges funktionen ”Opsæt faste parametre”, hvorefter den 

pågældende rapport vælges.  

 

http://www.jma.dk/


 

Programopdatering DSM-BC140 08.27  

 

September 2021 

 

 
 

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

40 

Dette vil åbne udskriftsiden for den pågældende rapport, hvor det er muligt at definere de 

Faste Parametre, som skal gælde som standard ved udskrift af rapporten.  
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