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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 

 Ingen reklamer med PDF-bilag 

På debitorkortet er der kommet et felt ”Ingen reklamer”. Markeres dette felt vil reklame-

vedhæftninger ikke blive sendt med ud, hvis vedhæftningen er markeret som Reklame. 

Under Mailbesked-tekster er det muligt at vedhæfte 3 bilag. Ud for hvert bilag kan der 

markeres om der er tale om reklame.  

 

Her kan man således bestemme bilag for bilag, om der er tale om reklame-vedhæftning, 

der ikke skal med ud til kunder, der ikke ønsker reklamer. 

Der er også i den generelle PDF-opsætning mulighed for at vedhæfte 3 bilag – og også 

her kan der markeres, om det er reklame.  

Det er denne opsætning, der bruges, hvis der IKKE er lavet opsætning under Mailbesked-

tekster. 

Og hvis det er markeret under Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/PDF/Opsætning 

kan der ikke selekteres på den enkelte rapport-type. 

 Udstyrsvarenumre skjules i vareoversigt 

Varer oprettet som udstyrsvarer til brug i maskinkonfiguration, kan skjules i vareoversigten 

for udvalgte brugere, så de ikke utilsigtet påføres købs- og salgslinjer. 

Funktionen er tilsvarende den funktion, der allerede findes, hvor man kan få skjult maskiner 

(ÅÅ-varenumre) i vareoversigten. 

På varekortet er der kommet nyt felt ”Udstyrsvare = Ja/Nej” og i vinduet for 

brugeropsætning, kan man pr. bruger-ID markere, at den specifikke bruger ikke skal kunne 

se disse varer i vareoversigten. 

http://www.jma.dk/
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Opsætning – Programopsætning – Brugere – Brugeropsætning: 

 

 

 Udskrift af labels på pda – fra/tilvælg priser m.m. 

Det er nu muligt via pda at tilvælge/fravælge std. opsætninger for udskrift af labels på 

samme måde som i NAV: 

http://www.jma.dk/
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 Indlæsning af fil fra Claas Parts Doc. 

Filen indlæses til håndscannerkladden og herefter påsættes det ønskede ordrenummer 

(salg/service) Filen fra Claas indeholder varenummer og antal. Før indlæsning skal man 

lave opsætning i håndscanneropsætningen på oversigtspanelet ”Leverandør import”. 

For yderligere info, se vejledningen ’Indlæsning af fil fra Claas’ på www.jmaforum.dk. 

 Udskriv labels til lagervare pr. lokation (butikspriser) i 

placeringsnummerorden 

Det er nu muligt at vælge sortering i placeringsnummerorden ved udskrift af labels til 

lagervare pr. lokation (butikspriser). 

 

http://www.jma.dk/
http://www.jmaforum.dk/
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 Varekategori på Leads 

Det er nu muligt at angive en varekategori på et lead så man kan gruppere sine leads. 

Det kan angives via guiden eller på lead-kortet. Feltet er ikke obligatorisk. 

 Specialordre, der på lagerværdi-nul numre ikke skal 

opdatere varekort 

Hvis man anvender specialordre, hvor indkøbskoden er opsat til at opdatere salgsprisen, vil 

det kunne ske, at salgsprisen uhensigtsmæssigt opdateres på varekortet  

 

Man risikerer derved at sælge en dyr vare til en lav pris, hvis man ikke er opmærksom på, 

at det er salgsprisen fra sidste køb, der står på varekortet. 

For at undå at salgsprisen opdateres på varekortet, kan man sætte markering her i DSM 

opsætning 

 

Salgsprisen opdateres hermed som ønsket på salgs- og serviceordrer, men ikke på 

varekortet. 

 Salgsordrenummer fra specialordre på bogført købsfaktua 

Serviceordrenummer fra en specialordre blev vist på de bogførte købsfakturaer. 

Salgsordrenummeret fra en specialordre blev derimod ikke vist på de bogførte 

købsfakturaer. Det er nu rettet.  

http://www.jma.dk/
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 Maskinnummer i fakturaoversigten 

På fakturaoversigten fra kundekortet er feltet maskinnummer tilføjet. 

Hvis fakturalinjen er en maskinlinje vises maskinnr. i det nye felt. 

 Tjek på indkøberkode i Document Capture 

Ved udfyldelse af indkøberkode i Document Captures dokumentkladde, testes om 

indkøberkoden findes i Sælger/indkøber tabellen. Der IKKE må kunne registreres 

dokumenter med en indkøberkode, der ikke findes, da indkøberkoden bruges i det videre 

godkendelsesflow. Codeunit 6052655 påføre på skabelonkortet for feltet OURCONTACT. 

 

 

 Opslag fra købsfaktura i Document Capture til købsordre 

Fra købsfakturavinduet i Document Capture, kan der nu laves et direkte opslag til 

købsordre fra feltet ”DC Deres Ordrenr.”. 

http://www.jma.dk/
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Med denne mulighed får godkenderne nu mulighed for, med et tryk, at komme direkte 

over på købsordren, der danner grundlaget for købsfakturaen i Document Capture. På 

købsordren kan der modtages varer, der skal registreres på købsfakturaen – og der er fra 

købsordren ligeledes mulighed for at gå direkte videre til salgs- og serviceordre, hvortil der 

er dannet specialordre. 

For at få feltet ”DC Deres ordrenr.” udfyldt med købsordrenummer, skal der på Document 

Capture skabelonfeltet OURDOCNO, henvises til at feltværdien overføres til feltet ”DC 

Deres ordrenr.” 

JMA har allerede udført de nødvendige ændringer, så feltet automatisk udfyldes på 

købsfaktura i Document Capture. 

Hvis købsordrenummeret ikke eksisterer, vil der ikke kunne laves opslag. 

JMA anbefaler at man får tilpasset sit skærmbillede, så feltet ”DC Deres Ordrenr.” er synligt 

i vinduet. Feltet vil som udgangspunkt være gemt under gruppen af ”Vis flere felter”, men 

dette kan ændres ved at give feltet Vigtighed = Standard. 

http://www.jma.dk/
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 Udlæsning til revisor af finansposter og kontoplan 

Det er nu muligt at udlæse en fil med finansposter eller kontoplan til revisor (i stedet for at 

anvende rapidstart). 

Under Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Finans er der to menupunkter: 

Udlæs finanskonti til fil 

Udlæs finansposter til fil 

For anvendelse se nedenstående skærmbillede: 

 

http://www.jma.dk/
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 Advarsel om udløst garanti ved bogføring af serviceordre 

Hvis man opretter en serviceordre på en maskine, hvor der er påført en garantitypekode 

og garantien fortsat er gældende, vil garantien blive aktiveret automatisk på alle ordrer. 

Der vil i faktaboksen med rød skrift stå, at maskinen er omfattet af garanti.  

Hvis man fx udfører alm. service på maskinen, som kunden selv skal betale, skal man 

huske, at deaktivere garantien.  

Det er nu muligt at få en advarsel om dette, hvis man fx anvender serviceordretype Service 

eller andre, der ikke vedrører garanti. 

Opsætning foretages på serviceordretyperne 

 

Når man vil bogføre ordren kommer denne advarsel 

 

Vælger man Ja vil ordren blive bogført på garanti. Vælger man nej kommer denne 

meddelelse: 

 

 

Man skal herefter deaktivere garantien i ordrehovedet og bogføre igen. 

http://www.jma.dk/
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Ordrer, hvor der ikke er opsat advarsel på serviceordretypen vil blive bogført som før på 

den finanskonto, der er opsat på garantitypekoden. 

 Ordreoversigt 

Ordreoversigten, der findes under ’Service – Planlægning & afsendelse’ og som fx kan 

anvendes til at vise hvilke serviceordrer der har Mobilordrefilter = Lukket er tilrettet, så det 

nu også er muligt at sætte et filter på Ressourcelinjerne. Man kan således se, hvilke ordrer, 

der er lukkede, hvor der på ordren findes ressourcelinjer med montør XX. Der kan være 

flere montører på samme ordre, så den samme ordre kan derved vises, afhængig af 

filtreringen på ressourcelinjerne. 

 Returnering af varer på serviceordre hvis timer i 

indlæsningskladde 

Det er nu muligt at returnere varer på en serviceordre, selvom der er timer i 

indlæsningskladden. 

 Reparationsstatuskode på serviceordre (Kvik) oversigten 

I oversigten over serviceordrer (Kvik) kan man nu se hvilken reparationsstatuskode ordren 

har. 

 Maskinbemærkning ved fakturering af serviceordre. 

Hvis der på en maskinbemærkning er markeret at der skal gives advarsel ved serviceordre 

er det nu muligt at afbryde en bogføring efter visning af advarsel. 

 

 Specialordre på alle varelinjer fra opret Servicekontrakt-

ordrer 

Hvis man anvender modulet Servicekontrakter og har oprettet servicekits på kontrakterne, 

er det nu muligt at få alle varelinjer markeret som specialordre på de dannede 

serviceordrer. Det vil herefter være muligt at danne en indkøbskladde og hente disse 

specialordrevarer ind samt danne indkøbsordrer. 

http://www.jma.dk/
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 Rapporten Købs/Salgskæde  

Rapporten lavede tidligere sideskift for hver kæde, hvilket kunne give udskrift af rigtig 

mange sider. Det er nu ændret, så der i stedet laves total pr. kæde og næste kæde 

udskrives hvis der er plads på samme side herefter. 

 Eksportpris kolonne på maskinoversigt 

Det er nu muligt at hente kolonnen Eksportpris frem på maskinoversigten ved hjælp af 

Vælg kolonner. 

 Undlad billeder på salgskanal 

Ny funktion hvor det kan markeres at billeder der ikke skal medtages på salgskanal (f.eks 

Maskintorvet/Maskinbladet) 

Vælg knappen salgskanal på maskinkortet og vælg billeder – de billeder der ikke ønskes 

medtaget markeres med ja til Undlad upload 

http://www.jma.dk/
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 Undlad maskiner på salgskanal 

Der er kommet et nyt felt på salgskanal, så man kan udelade maskiner uden billeder: 

 

Det er også muligt at fravælge grupper, undergrupper og/eller fabrikater på salgskanalen, 

da nogle salgskanaler ikke må annoncere med udvalgte grupper af maskiner eller mærker. 

Dette opsættes under knappen ”Undtagelser” under Salgskanal fanen Handlinger. 

http://www.jma.dk/
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 Forskelligt logo på dokumenter pr. ansvarscenter 

Det er nu muligt at indlæse logo, som anvendes til fx fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog 

m.m. pr. ansvarscenter. 

Indlæsningen foretages på det enkelte ansvarscenter under panelet Kommunikation på 

samme måde som under Virksomhedsoplysninger. Hvis der ikke er angivet logo på 

ansvarscenteret anvendes logo fra virksomhedsoplysningerne. 

 Planlægningsprofilkode i faktaboks 

I faktaboksen Vareinformation på indkøbskladden bliver varens planlægningsprofilkode nu 

vist. 

 Udskrivning af labels fra købsordre 

På anfordringsvinduet for labelsudskrivning fra købsordre, kan der nu sættes flueben i nyt 

felt - ”Udskriv indtastet labelantal” – således at der ses bort fra hvor mange stk. der 

modtages af de enkelte varenumre. 

 

http://www.jma.dk/
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Hvis man vælger det nye felt i valgmenuen, så vil det indtastede labelantal blive anvendt. 

Hvis indtastet labelantal = 0, anvendes modtag antal fra linjen, som normalt.  

Man skal hente feltet: Labelantal frem via ”vælg kolonner”. 

 Opdater placeringsnummer fra købsordre 

Det er nu muligt at få opdateret placeringsnummer når man står på en købsordre. På 

købsordrelinjen er der kommet et nyt felt: ”Ny placering”, her angiver man den nye 

placering. I båndet er der kommet en ny funktion: ”Opdater varer med nyt placeringsnr.” 

 ”Beskrivelse 2” på ordrebilleder 

På reservedelssalgsordre/maskinsalgstilbud/maskinsalgsordre og serviceordre (Kvik) er det 

nu muligt at hente ”beskrivelse 2” frem. 

 Værkstedsplanlægning 

Ved opstart af værkstedplanlæggeren sætter den filter på det service ansvarscenter, som 

brugeren er tilknyttet. Hvis brugeren ikke er tilknyttet et ansvarscenter, så vises det 

ansvarscenter brugeren havde filter på sidste gang brugeren var inde på billedet. Filteret 

bibeholdes, hvis der i båndet vælges tidsregistreringsoverblik eller tidsregistreringsposter.  

Der har været et ønske om at kunne se tidsregistreringer og planlagte ordrer tilbage i 

tiden. For at imødekomme dette vises nu også bogførte tidsregistreringslinjer og bogførte 

serviceordrer. 

Højden på kasserne med ordrenumre er nu gjort justerbar. Den kan justeres via et nyt felt 

ved siden af feltet Ansvarscenter. Normalværdien er 30, hvis man ikke får vist 

tidsregistreringer og 54, hvis man får vist tidsregistreringer. 

http://www.jma.dk/


 

Programopdatering DSM2016 version 06.29 

12-december-2017 

 

 
 

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

16 

Endelig er det nu muligt også at få vist serviceordrens beskrivelse i kasserne med 

ordrenumre. Der er i værkstedsplanlægningsopsætningen, i valgfeltet ”Vis tildelte”, 

kommet en ny mulighed ”Serviceordrenr+Kundenavn+Beskrivelse”. 

 Debitorpost-oversigt 

Feltet kundenummer kan nu hentes frem på debitorpost-oversigten, således at det er 

synligt hvilken kunde der er tale om. 

http://www.jma.dk/

