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Vi er glade for nu igen at kunne tilbyde ny og forbedret funktionalitet til DSM systemet – vi håber, at de nye 
muligheder bliver til glæde og gavn. 
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Ny funktionalitet 
 Adgang til vareposter fra debitor 

Fra debitoroversigt og debitorkort er der nu adgang til vareposter under Naviger og 
oversigt eller med genvejstasten Ctrl+Shift+F7.   

 

 Finans – kontokort m. debitor/kreditornavn med 
dimensioner 
Rapporten indeholder nu også oplysning om global dimensionskode 1 og 2, hvis dette er 
opsat under regnskabsopsætning. 

 

 Undlad tidsafrunding i tidsregistreringskladden 
På serviceordretypen er der kommet et nyt felt: Undlad tidsafrunding 

 

Sættes der markering i feltet vil der ikke blive op/nedrundet i tidsregistreringskladden. 
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 Købsordre eksport til Samson Agrolize 
Det er nu også muligt at eksportere reservedele til en fil, som efterfølgende kan indlæses 
på https://extranet.samson-agrolize.dk/quickbasket/cart/ 

Dette er et tilkøbsmodul. 

 CNH Import af plukliste dannet fra reservedelskatalog 
Fra CNHs reservedelskatalog er det muligt at sende en plukliste til DSM. Pluklisten 
indeholder varenumre og antal. 

I DSM kan man fra håndscannerkladden importere pluklisten og efterfølgende påføre 
salgs- eller serviceordrenummer. 

Dette er et tilkøbsmodul. 

 

 Motornummer på maskinkort 
På maskinkortet er det nu muligt at angive motornummer.  
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 Maskinkort/fakta-boks maskindetaljer 
I fakta-boksen maskindetaljer kan man nu også se hvis maskinen er på et maskintilbud. 
Hvis der klikkes på feltet, så vises det/de enkelte tilbud. (Samme funktionalitet som 
maskinsalgsordre) 

 

 

 Maskinkort ny funktion  
Under Naviger - Maskinkonfigurator-knappen er der kommet en ny mulighed: 
maskinkonfigurator overbilk udfoldet. 
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 Bogføringsdato på udstedte dokumentlinjer 
Feltet bogføringsdato er nu tilføjet på udstedte dokumentlinjer. 

Debitorkort – Naviger – Udstedte dokumentlinjer 

 

 Eksternt serienummer på servicekit 
På service kit-hovedet er der kommet et nyt felt: Eksternt serienummer 

Det betyder at det nu er muligt at tilknytte et kit til et bestemt serienummer/maskine, 
således at der på serviceordren kun fremvises kit til den pågældende maskine. 
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 Sidste optællingsdato på lageropgørelseskladde 
På opgørelseskladden vises feltet ’Sidste optællingsdato’ så man umiddelbart kan se 
hvornår varen sidst har været optalt. Feltet fremgår ikke af optællingslisterne, da der 
desværre ikke er plads. Er der brug for en udskrift med feltet, så kan linjerne kopieres til 
Excel og udskrives herfra. 
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 Pop-up vedr. debitor på serviceordre fjernet 
Da mange kunder har været ked af pop-up vedr. debitor er brugt på anden serviceordre, 
så har vi nu fjernet denne advarsel. 

 Udskrift af maskinøkonomi 
På udskrift af maskinøkonomi er sælgerkode blevet tilføjet. 

 Oversigt udstyrsvarer der indgår i konfiguration 
Fra varekortet kan man nu se hvor et udstyrsvarenummer er brugt/indgår i, både 
vedrørende skabelon og konfiguration. 
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 Eksport af maskiner til Web-reklamation (6052282) 
Der er kommet mulighed for at sætte filter på ændringsdato, således man selv kan 
bestemme om man kun vil eksportere maskiner som eksempelvis er ændret i løbet af de 
sidste 2 dage. Hvis der ikke sættes et filter på ændringsdato så virker rapporten som hidtil, 
altså der eksporteres maskiner som er ændret inden for de sidste 5 dage. 

BEMÆRK: Rapport 6052282 skal genopsættes under planlægningsopgaver. (Også selv om 
der ikke ændres på bestillingsparametre) 

 

 Optælling af maskiner 
Når der skal laves optælling af maskiner, så skal man sætte markering i feltet: Optæl 
maskiner 
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Som noget nyt så vises maskinens eksterne serienummer på opgørelseskladdelinjen. Og 
hvis man benytter en-til-mange maskiner, så bliver de enkelte maskiner nu vist direkte i 
opgørelseskladden og ikke kun som et samlet varenummer (Det er ikke længere 
nødvendigt at gå ind under varesporing). Og der dannes nu også lageropgørelsesposter, 
således man kan sidste optællingsdato på maskinkortet. 

 

 Kreditmaks uden maskinhandel 
Det er muligt at udelade maskinhandel i kreditmaks-tjek, i DSM opsætningen under 
generelt er det kommet et nyt felt: 
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Sættes der markering i feltet vil beløb fra maskinhandel ikke blive medtaget ved beregning 
af kreditmaks.  Dog vil der være en tydelig markering i kreditmaks-billedet for at 
maskinhandel er udeladt. 

 

 

 

 


