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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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Økonomi 
 
Service 

 Garanti – bogføring af rabat intern 
Hvis der på en serviceordre er angivet en faktureringskunde, som er forskellig fra kunde, 
og der på faktureringskunde er opsat linjerabatstruktur, vil der ved bogføring bogføres 
nettobeløb på omsætningskonti og garantibeløb reduceres med linjerabatten 

Se beskrivelse Garanti – Bogføring af intern rabat. 

 Garanti – Leverandørgaranti 
På maskinen er det muligt at angive, om der er en speciel garanti over for leverandøren, 
som er forskellig fra garanti til kunden. Felterne er oplysningsfelter – der dannes ikke 
specifik bogføring og medtages ikke på udskrifter. 

Se beskrivelse Garanti – Leverandørgaranti. 

 Ny faktaboks – Vareinformation 
Faktaboksen "Vareinformation" kan nu tilvælges/fravælges på ’Serviceordre (Kvik)’ ved at 
tilpasse siden. 
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DSM Mobil 
 Reference på tjekliste og jobrapport 

Referencefeltet fra maskinkortet sendes nu med i filerne til Reeft, således at der via 
Management Console i Reeft kan tilføjes til tjekliste og/eller jobrapport. 

 

Udlejning 
 Lejeafregning kun for hverdage 

Der er kommet et nyt felt i udlejningsopsætningen: ”Udlejnings afregnings kalenderkode”. 

 

 

Det nye felt giver mulighed for at opsætte, at der ikke altid beregnes ud fra en 7-dages 
uge, idet man på kalenderen kan markere et antal dage som fridage – der beregnes ikke 
leje på fridage.  

Opsætningen gælder uanset om der anvendes afregningsperiode dag eller måned (ved 
afslutning, når det er månedsleje). 

Hvis der ikke er opsat en kalender, vil der ved første beregning automatisk blive oprettet 
og opsat en kalender, hvor alle årets dage er hverdage. Dvs. beregning vil foregå som 
hidtil. 
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Ud over den generelle kalenderkode i udlejningsopsætningen kan man på de enkelte 
udlejningsordrer indmelde en anden kalenderkode, som så vil blive anvendt på de enkelte 
ordrer. Når der er indmeldt en kalender på ordren, så vil denne kalender blive anvendt 
fremfor kalenderen fra udlejningsopsætningen. 

Den nye funktionalitet kan kun anvendes, hvis der er sat markering i feltet ”Beregn lejefri 
dage automatisk” i udlejningsopsætningen.  

 

Servicekontrakter 
 Flere felter på servicekontrakt oversigt 

Følgende felter er tilføjet: 
 

• "Forventet slutdato" – hentes fra feltet Udløbsdato på servicekontrakthovedet  

• "Max. antal kørte timer" – Maks. Timer hentes fra feltet på servicekontrakthovedet. 

• "Maskinnr" fra servicekontraktlinjerne – hentes fra den første servicekontraktlinje med 
et maskinnr. 

• Servicekontrakt.grp.kode – hentes fra feltet på servicekontrakthovedet. 

  

Lager 
 Mulighed for advarsel vedr. minimumskøb pr. leverandør 

Der er kommet et nyt felt på leverandør-stamkortet på oversigtspanelet Fakturering: 
”Minimumskøb”. 
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Minimumsbeløbet skal angives i leverandørens valuta. 

På købsordren vil der komme en advarsel, hvis man forsøger at sende en ordre til 
leverandøren (Send ordre via integration) og et evt. minimumsbeløb ikke er nået. I 
ordretotalen indgår alle linjetyper. Dvs. at f.eks. afgiftslinjer også medtælles i totalen. 

Advarslen kan tilsidesættes. Dvs. bruger kan vælge at sende ordren alligevel. 

 Indkøbskladde med lokationsvisning 
I lokationsvisningen nederst i billedet anvendes nu opsætningen fra lokationskortet vedr. 
Varesøg (Felterne ’Skjul i Varesøg’, ’Sortering i Varesøg’). På den måde begrænses antal 
viste lokationer, og der sorteres i ønsket rækkefølge. Lokationsvisningen i kladden følger 
nu samme regler som Varesøg. 

 Skjul spærrede kreditorer 
I brugeropsætningen er det nu muligt at opsætte, at man ikke vil se spærrede kreditorer i 
oversigten. 
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 Ny faktaboks – Vareinformation 
Fakta boksen "Vareinformation" kan nu tilvælges/fravælges på købsordre og salgsordre 
(reservedele) ved at tilpasse siden. 

 

 Angivelse af afgiftsgruppe ved oprettelse af skaffevare 
Ved oprettelse af en vare via funktionen ”Opret skaffevare” er det nu muligt at angive en 
Afgiftsgruppe både på en salgsordre, købsordre og serviceordre samt i Varesøg.  
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 Beskrivelse FED med på overflytningsordre 
Det er nu muligt at tilføje kolonnen ”Beskrivelse fed” og markere denne hvis det ønskes. På 
følgende udskrifter udskrives beskrivelsen således med fed:  

• 6051889 – DSM Bogført overflytningsleverance.   

• 6051941 – DSM Bogført overflytningskvittering. 

• 6051943 – DSM Overflytningsordre.   

• 6051998 – DSM Overflytningskvittering med stregkode.  

 

 Felter vedr. salgspris opdatering nu på bogført købsfaktura 
Felterne ”Opdater salgspris på varekort (ud fra købspris eller salgspris)” medtages over på 
bogført købsfaktura, og kan ses ved at åbne vinduet ”om denne side” (Ctrl+ALT+F1).  
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Planlægningsopgaver 
 

Maskinhandel 
 Flytning af grupper i konfigurator 

Det er nu muligt at flytte rundt på grupper i maskinkonfigurator-modulet ved hjælp af 
musen. Man kan klikke på en gruppe i træ-strukturen foroven, og tække en gruppe hen på 
ønsket placering. 

 

Herudover kan man søge en gruppe frem ved at indtaste navnet på gruppen, eller en del 
her af i indtastningsfeltet umiddelbart oven for træ-strukturen. 
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Efter flytning skal man anvende knappen ”Opdater grupper” for at ændringerne vises i 
træ-strukturen. 

 

 Liebherr import grupperes nu i konfiguratoren. 
Ved indlæsning af Liebherr-filer i konfiguratoren, sorteres og grupperes linjerne. Det vil 
sige at alle vare-/udstyrslinjer indenfor en bestemt kategori, f.eks. kabine, nu listes efter 
hinanden.  

 

 Maskinsalgsordre, varesporing  
Udfordringer med manglende varesporingslinjer ifm. skift af faktureringskunde på 
maskinsalgsordre er tilrettet. 

 

 


