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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 

 Ny rapport: Kontoskema A4 

Rapporten er en variant af rapport 25: Kontoskema. Rapport 25 udskrives med liggende 

papirretning, mens den nye rapport udskrives med stående papirretning. 

Den nye rapport skal opsættes under DSM Udskriv. Rapportnummer er 6051996. 

Service 

 Bogføring af serviceordrer og dato ”Udført den” 

Ved valg af ”Lever & Fakturer” ved bogføring af serviceordrer vil eventuelle varelinjer med 

restantal til levering nu få opdateret dato for ”Udført den” med bogføringsdatoen. 

Ændringen er lavet således at varelinjer, der er oprettet på en ordre tilbage i tiden uden at 

være leveret, nu vil få en mere retvisende dato. 

 Ny opsætning i DSM-opsætningen vedr. ’Ændre serviceordre’ 

Der er kommet et nyt felt i DSM-opsætningen: 

 

Hvis feltet markeres, vil der automatisk blive foreslået ”Ja” til at beholde lokation ved brug 

af funktionen ”Ændre serviceordre”. 

http://www.jma.dk/
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 Ny faktaboks Servicebemærkninger på serviceordre (Kvik) 

Der er kommet en ny faktaboks på serviceordre (Kvik), der viser forskellige bemærkninger 

til den enkelte ordre. I faktaboksen vises bemærkninger fra: 

- Serviceordren 

- En evt. servicekontrakt 

- Maskinen 

 

Ved at klikke på ”tandhjulene” i faktaboksen er der direkte adgang til redigering af de 

forskellige bemærkninstyper: 

 

 

 Nyt opsætningsfelt i DSM-opsætningen – ’Undlad genberegning 

af linjer på maskinhandelsdokumenter’ 

Der er kommet et nyt opsætningsfelt i DSM-opsætningen, under knappen 

Kontraktmodelpriser - Leje/Leasengdataopsætning: 
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Hvis feltet markeres, vil der ikke blive genberegnet linjer på maskinhandelsbilag, f.eks. ved 

ændring af ordredato. 

Det nye felt kan med fordel markeres, hvis man på maskinhandelsbilag anvender 

funktionaliteten til ændring af maskinpriser. 

 

 Modtag og fordel 

Det er nu muligt at benytte ”Modtag og Fordel” på serviceordrer, selvom serviceordren er 

sendt til Reeft. Når der modtages/leveres til en serviceordre, der er sendt til Reeft, så 

udsendes serviceordren automatisk til Reeft igen. 

 

DSM Mobil 

 Garantioplysninger sendes ikke til Reeft 

Der er nu lavet et opsæt som gør, at garantioplysninger fra maskinen ikke sendes til Reeft.  

 Automatisk spærring af debitor i Reeft ved sletning i DSM 

Ved sletning af en debitor i DSM vil debitoren automatisk blive "spærret" i Reeft og vil 

derfor ikke, kunne vælges ved serviceordreoprettelse i Reeft. 
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Udlejning 
 

Servicekontrakter 

 Modelpriser til servicekontrakt med differentierede priser 

For hver linje i tabellen 'Modelpris Servicekontrakt' kan der nu opsættes ekstra priser med 

forskellige servicekontraktgruppekoder, løbetid og maks. antal kørte timer. Du finder 

modelpriser i DSM-opsætningen, under knappen Kontraktmodelpriser – Modelprisfaktor 

servicekontrakt. 

De ekstra priser oprettes ved at klikke på feltet: ”Antal spec.priser” i oversigsbilledet: 

”Modelpris servicekontrakt”. 

 

 

Herved åbnes billedet ”Modelpris Servicekontrakt Spec.”, hvor de ønskede differentierede 

priser kan indmeldes. 

 

http://www.jma.dk/
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Når der under Leje/leasingdata på en maskinsalgsordre anvendes en kombination, der er 

oprettet under de differentierede priser, vil priser blive hentet herfra. 

 

Hvis man efterfølgende ændrer f.eks. løbetid til en værdi, som ikke findes under de 

differentierede priser, vil den overordnede modelpris blive anvendt. 

 

Lager 

 

Planlægningsopgaver 
 

Maskinhandel 

 Nyt felt tilføjet på maskinkortet: ”Leverandørmaskinnummer” 

På maskinkortet under fanen: ”Kreditor” er der tilføjet et nyt felt: 

”Leverandørmaskinnummer”. Feltet kan benyttes, hvis leverandøren af maskinen har et 

maskinnummer, der er anderledes fra maskinens eksterne serienummer.  

http://www.jma.dk/


 

Programopdatering DSM-BC140 08.14 

 

Oktober 2020 

 

 
 

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

7 

 

Feltet kan udfyldes fra maskin wizard sammen med øvrig maskininformation. Feltet i 

maskin wizard kan gøres obligatorisk pr. gruppefabrikat.  

 

  Upload af billeder på maskinkortet  

Når der uploades billeder via knappen: ”Vis billeder” på maskinkortet, navngiver DSM 

billederne i en numerisk rækkefølge (_1, _2, _3 etc.).  

Det anbefales, at billeder navngives i den angivne rækkefølge for at undgå ”huller” i 

billedvisningen. 

http://www.jma.dk/
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Det er muligt at slette eller erstatte et eksisterende billede med et andet ved at højreklikke 

på det eksisterende billede. Erstattes et billede af et andet, vil det nye billede modtage det 

erstattet billedes nummer i talrækken.  

 

 M-tec / Trackunit / Easy Manager integration med DSM 

Der er kommet et nyt opsætningsfelt under opsætning i maskinhandel: 

”Integrationsformation”, hvor det er muligt at integrere M-tec / Trackunit / Easy Manager 

systemet med DSM. M-tec / Trackunit / Easy Manager systemet bruges til at sende timer 

og GPS-lokationer, og via API-integration er det blevet muligt at modtage disse 

aflæsninger i DSM. 

http://www.jma.dk/
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Under maskinkortet er det her muligt at linke til Unit tracker og hente ”Timer (sidste)” på 

den enkelte maskine.  

  

 

Via Rapport 6039033 (DSM Unit Tracker) er det muligt at oprette en planlægningsopgave, 

der opdaterer ”Timer sidste” på alle maskiner.  

 

Eksterne bilag 

  Nyt felt tilføjet på ansvarscenterkortet: ”SE/CVR-nr.”  

Under ”Ansvarscentre” er der blevet tilføjet et nyt felt på ansvarscenterkortet: ”SE/CVR-nr.”. 

Angives SE/CVR-nr. i feltet, vil SE/CVR-nr. fremgå i sidefoden frem for i 

virksomhedsoplysningerne på udskrevne dokumenter.  

http://www.jma.dk/
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Hvis SE/CVR-nr. ikke angives på ansvarscenterkortet, udskrives SE/CVR-nr. fra 

virksomhedsoplysningerne. Funktionen er tilgængelig på ordrer, tilbud, følgesedler, 

fakturaer og kreditnotaer med følgende rapportnummer: 

6052310: Service – faktura  

6052313: Service - kreditnota 

6052314: Serviceordre Proforma faktura  

6052316: Servicetilbud Proforma faktura  

6052317: Service – faktura proforma  

6052319: Proforma faktura  

6052320: Salg – faktura  

6052321: Ordrebekræftelse  

6052323: Salg – kreditnota  

6052324: Salg - tilbud 

6052325: Salg - kreditnota maskinsalg  

http://www.jma.dk/
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6052326: Salg – faktura maskinsalg  

6052327: Salg – leverance  

6052330: Salg – tilbud maskinsalg  

6052331: Købsordre 

6052332: Servicekontrakt   

6052333: Maskinhandel købsordre   

6052334: Ordrebekræftelse maskinsalg   

6052335: Ordrebekræftelse  

6052336: Udlejningsordre/Tilbud   

6052337: Booking/Demo ordre 

6052338: Salg – Leverance maskinsalg   

6052339: Returvareordre   

6052340: Kontrakt – samlefaktura  

6052341: Kontrakt – samlefaktura 

 

DSM Integration 

 Direkte adgang til track-and-trace information 

Der er kommet en ny fane under ”Unifaun opsætning” i DSM, hvor det er muligt at 

integrere Consignors track-and-trace system med DSM. Dette giver brugeren direkte 

adgang til track-and-trace information.  

http://www.jma.dk/
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For at muliggøre integrationen skal felterne: ”Actor ID” og ”Installation key” udfyldes under 

fanen ”Consignor”.  ”Actor ID” og ”Installation key” skal findes i Consignor systemet.  

Under ”Salsgordre” er det efterfølgende muligt at tilføje knappen: ”Track and Trace”. 

Knappen er som standard skjult og skal derfor tilføjes. Dette gøres ved at højreklikke oppe i 

båndet inde på en salsgordre og vælge: ”Tilpas bånd”. Knappen ligger under ”Naviger” - 

”Ordre” - ”Track and Trace”, og kan herfra tilføjes til båndet.  

http://www.jma.dk/
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