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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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Service 
 Igangværende tilbud på maskinkort (faktaboks) 

På maskinkortet – i faktaboksen Maskindetaljer – vises nu om der er igangværende 
servicetilbud vedrørende maskinen: 

 

Ved klik på det blå Ja/Nej-felt åbnes en oversigt over maskinlinjer, og herfra kan det 
ønskede tilbud åbnes via knappen Servicetilbud i båndet: 

 

 Nyt felt på garantiopfølgning – ”Difference (brutto)” 
Der er kommet et nyt felt på garantiopfølgningen: 
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Feltet ”Difference brutto” viser differencen mellem kolonnen ”Beløb (brutto)” og 
”Refusionsbeløb”. 

 Bogføringsdato vises på oversigt over bogførte servicefakturalinjer 
På oversigten over bogførte servicefakturalinjer vises bogføringsdato nu på fakturalinjerne. 
Oversigten kan eksempelvis kaldes fra maskinkortet, under knappen Servicejournal – 
Fakturalinjer. 

 

 Visning af næste hovedeftersynsdato på serviceordre (kvik) 
På oversigtspanelet ”Generelt” vises nu dato for næste hovedeftersyn: 
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 Valgmulighed vedr. dato til opdatering af sidste servicedato på 
kontraktlinjer 

Der er kommet et nyt opsætningsfelt under serviceopsætningen, under oversigtspanelet 
”Kontrakter” – feltet hedder ”Benyt største udførelsesdato til serviceringsberegning”. 

 

Hvis det nye felt ikke anvendes, så benyttes som hidtil den første dato, hvor der er 
registreret ressourcetimer til fremskrivning. 
Hvis det nye felt markeres, så vil den seneste dato blive anvendt til fremskrivning. 

Lager 
 Ny valgmulighed vedr. udskrift af varenr. på købsordre 

På rapport 6052331, købsordre reservedele, er der nu mulighed for at få udskrevet både 
eget og leverandørs varenummer: 
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Maskinhandel 
  Visning af modelundergrupper 

For at undgå valg af en modelundergruppe, som ikke er valgbar, er der nu ændret i 
oversigten over modelundergrupper (vises ved opslag fra maskin-wizarden). 
Nu vises kun de undergrupper, som er valgbare. 
Har man brug for at se samtlige grupper, kan det nye filter fjernes foroven i skærmbilledet, 
under ’Vis resultater’. 

 

 Faktaboks med bilagsfiler på oversigt over købsbilag 
På maskinkøbsordrer, -fakturaer og -kreditnotaer (både bogførte og ikke-bogførte) er der 
nu mulighed for at tilføje faktaboksen ”Indgående bilagsfiler”: 
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 Maskinlabel med salgspris 
Ny maskinlabel størrelse 75*30, hvor der udskrives følgende oplysninger: maskinnummer, 
beskrivelse, eksternserienummer, salgspris u. moms. 

Udskriften er på menu Afdelinger/Maskinhandel/Maskiner – se øvrige rapporter 

 Opret serviceordre (kvik) fra maskinsalgskreditnota 
På maskinsalgskreditnota (under Linjer – Funktion) kan man nu oprette en serviceordre til 
den ordrelinje, som man aktuelt har markeret: 
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 Ny valgmulighed vedr. udskrift af varenr. på købsordre 
På rapport 6052333, købsordre maskinhandel, er der nu mulighed for at få udskrevet både 
eget og leverandørs varenummer: 

 

 

Generelt  
 Sprog 

Ved gennemgang af programpakken har vi fundet nogle sider, hvor ledetekster ikke var 
oversat til dansk. Disse ledetekster er nu rettet og indgår i denne release. 


