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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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Økonomi 
 Visning af debitor- og kreditorposter fra salgs- og købsbilag 

Det er nu muligt at tilgå visning af debitor- og kreditorposter direkte fra salgs- og 
købsbilag. Det er muligt at tilgå visningen af poster fra feltet: ”nummer” (Debitor- eller 
kreditornr.) ved brug af følgende kommando: Ctrl F4 -  Ctrl F7. 

 Ny kolonne tilføjet på aldersfordelt saldo 
På rapport 109 (Debitor – aldersfordelt saldo) er der blevet tilføjet en ekstra kolonne, som 
angiver Saldo ialt.   

 

Service 
 Ny opsætning i Brugeropsætningen: ”Lokation til serviceordre”.  

Der er kommet et nyt opsætningsfelt under Opsætning – Programopsætning – Brugere - 
Brugeropsætning: ”Lokation til serviceordre”. 
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Via feltet er det muligt at lave et opsæt, hvor en specifik bruger tilknyttes en specifik 
lokation. I feltet er det således muligt at angive, hvilken lokation der skal ske lagertræk fra i 
forbindelse med en serviceordre uanfægtet opsætningen på serviceordrehovedet.  Er der 
ikke angivet noget i brugeropsætningen, så bibeholdes lokationskoden fundet via 
servicehovedet.   

DSM Mobil 
 Nyt opsætningfelt i DSM Mobilløsning Opsætning  

Der er kommet et nyt opsætningfelt under DSM Mobilløsning Opsætning: ”Eksporter kun 
lokationsbeholdninger, hvis lagervarekort pr. lokation findes”.  
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Hvis feltet markeres, vil der kun blive eksporteret beholdninger til de lokationer, hvor der er 
oprettet lagervarekort pr. lokation.  

Udlejning 
 Opdeling af beløb på lejefri dage 

Under Udlejning – Opsætning – Udlejningsopsætning er der tilføjet to nye felter: ”Separat 
lejefri dage kategori” og ”Separat lejefri dage kategori konto”.  

 

Dette gør det muligt at dele beløbet på lejefri dage op på selve lejen og en eventuel 
anden kategori, f.eks. forsikring. Hermed er det muligt at bogføre de konkrete beløb ind på 
de respektive og tilknyttede konti, således hele beløbet ikke modregnes i beløbet for leje. 
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 Dagsafregning på udlejningsordre 
Under Udlejning – Ordrebehandling – Udlejningsordre er det nu muligt at afregne leje for 
én eller flere dage på udlejningsordre. Dette angives under feltet ”:Udlejningsordre 
kalender kode”. 
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 Afslutning af ordre med automatisk periode beregning 
Under Udlejning – Opsætning – Udlejningsopsætning er der tilføjet et nyt felt: ”Afslut ordre 
uden afrunding”.  

 

Hvis feltet markeres, så beregnes der periode som ved opstart. (Se nedenstående 
eksempel). 

 



 

Programopdatering DSM-BC140 08.15 
 
November 2020 

 
 

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

7 

 

Servicekontrakter 
 

Lager 
 SMS – bemærkningsdato tilføjet på plukliste 

Bemærkningsdatoen for hvornår en SMS er blevet afsendt, er blevet tilføjet på pluklisten, 
når denne udskrives fra en salsgordre. 

For at få bemærkningen tilføjet på udskriften skal feltet: ”Udskriv bemærkning” markeres 
under Plukliste inden denne udskrives. 
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 EAN-nr. tilføjet på Debitor oversigten 
Under debitorer er der tilføjet en ny kolonne i oversigten: ”EAN-nr”. Det er muligt at tilgå 
oversigten fra feltet: ”Debitornr” ved brug af følgende kommando: Ctrl F4. 
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 Advarsel ved bogføring af varelinjer uden antal 
Når en varelinje bogføres uden antal, vil dette nu fremgå som en advarsel i en pop-up 
meddelelse. Advarslen forekommer når der forsøges at bogføre.    

 

 

 Skjul varenummer på udskrift 
Det er nu muligt at undlade varenumre på udskriften: Salgstilbud. Fravælgelse kan 
foretages under fanen: Indstillinger – ”Skjul varenummer”. 
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Planlægningsopgaver 
 Beregn Plan DSM-lagervare pr. lokation 

Rapport 6051947 (Beregn Plan DSM-lagervare pr. lok) gemmer nu de sidst anvendte 
indstillinger/parametre. For at aktivere denne funktionalitet kræver det, at rapporten 
opsættes under planlægningsopgaver på ny.   

 VIES – validering af momsregistreringsnumre 
Der er lavet en tilretning til rapport 6052602 (debitorer) og 6052603 (kreditorer). 
Rapporterne kan nu sættes op i "Planlægningsopgaver" til at køre i udvalgte intervaller, 
f.eks. postnumre. Formålet er at kunne opdele forespørgslen til VIES, så man ikke får spurgt 
på for mange debitorer på én gang, da dette kan blive tolket af VIES som et hackerangreb, 
hvilket kan medføre en blokering. I "Planlægningsopgaver" skal man lave én opgave pr. 
interval som man vil afvikle kørslen for. Når man har oprettet en opgave og indsat den 
eller de rapporter, som man vil afvikle vælges "Linje" og "Opsæt objekt". Herfra er det 
muligt at definere, hvilke kriterier og intervaller kørslen skal køre efter, f.eks. "Postnr.". På 
opgaven skal man i feltet: "Intervalenhed" vælge "Datoformel", og her angive hvor tit 
kørslen skal afvikles, f.eks. "10U" for hver 10. uge. Feltet: "Start Dato" sættes til den første 
dato kørslen skal afvikles. De øvrige opgaver/intervaller skal sættes til at køre forskudt af 
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den første, og på den måde kan man sikre, at man løbende får valideret SE/CVR på sine 
debitorer og kreditorer. 

 

 

Maskinhandel 
 Udvidelse af Maskinoversigten 

Maskinoversigten er blevet udvidet med faktabokse fra Maskinkortet. Feltet: ”Bogført 
kostværdi” er i den forbindelse blevet fjernet fra Maskinoversigten og tilføjet i Faktaboksen: 
Maskindetaljer under feltet: ”Kunde/salgsoplysninger”. Formålet med dette er at optimere 
maskinoversigten med hensyn til hastighed. 
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Generelt 
 Fremsøgning af varenumre via beskrivelsen på varelinjen 

Det er nu muligt at fremsøge et specifikt varenummer via beskrivelsen på linjeniveau. Når 
der tastes i beskrivelsen, søges der blandt de varenumre, der indeholder den indtastede 
beskrivelse. Når det ønskede varenummer fremgår, klikkes der efterfølgende på knappen 
”Enter”. 
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Ovennævnte funktionalitet gør at ved indtastning af beskrivelse på skaffevarer skal man 
forlade beskrivelsesfeltet vha. <TABULATOR> i stedet for <enter>. Herved beholdes den 
indtastede beskrivelse. Ved <ENTER> vil søgefunktionen være overstyrende. 

 

 

 

 


