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Försäljning av reservdelar 

Ordertyper 

Det finns följande ordertyper: 

 Offert 

 Avropsorder 

 Förs.order 

 Faktura 

 Kreditnota 

 Förs.returorder 

I denna genomgång kommer vi titta närmare på Förs.order och 

Kreditnota. 

Skapa reservdelsorder (Förs.order) 
Från rollcentret går man till Avdelningar - Försäljning och marknadsföring – 
Orderbearbetning och välj Förs.order. Tryck på knappen ’Ny’ eller tryck CTRL+N 
för att skapa en ny order. I orderfönstret trycker man ENTER och får då ett nytt 
ordernummer. I vårt exempel fick vi ordernummer 1438 
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Om du kan kundnumret kan du ange det direkt och trycka ENTER. 

Om du inte kan kundnumret kan det hämtas på följande sätt: 

Tryck på F4 i fältet Förs.kundnr. (eller klicka på pilen till höger om fältet) 

för att visa en översikt över kunderna som finns i systemet. Markera den 

kund du söker och tryck ENTER för att kopiera in kunden på ordern.  

Alla relevanta kundupplysningar hämtas automatiskt till orderhuvudet, där 

det kan ändras om det finns behov för det. 

 

Du kan nu börja knappa in orderrader. 
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Placera markören i fältet Typ på snabbfliken Rader och välj typen Artikel. 

I fältet Nr. Anger du artikelnumret på reservdelen – tryck ev. F4 i fältet för 

att välja reservdelen från översikten om du inte kan artikelnumret. 

När artikelnumret är angett och man tryckt ENTER ser bilden ut så här: 

 

Raden innehåller nu information från artikelkortet – kontrollera att 

informationen är rätt, och rätta vid behov. 

I exemplet ovanför är inget antal angivet och markören placeras därför i 

fältet antal, och antalet skrivs in följt av ENTER. 
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För att ange fler artiklar ställer vi oss på en ny rad i fältet Nr och anger på 

samma sätt ett nytt reservdelsnummer och antal. 

Försäljning av reservdel med avgift 

 

Artikelnumret NH81879134 är avgiftsbelagt och därför kan vi nu beräkna 

avgiften genom att klicka på Priser/Avgifter  - Beräkna avgifter (finns på 

fliken Åtgärder i menyn) 

Då beräknar systemet avgiften och lägger till den som en egen rad. 
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Observera att avgifter kan beräknas så ofta det önskas. Det går även 

ställa in programmet så det beräknar avgifter automatiskt vid bokföring av 

ordern. Om detta är aktiverat (Görs i DSM inställning under Allmänt) 

beräknas avgifter inte bara vid bokföring, utan även när man öppnar 

Statistikfönstret (F9) på ordern. 

Försäljning av ersättningsartikel 

 

Nästa artikel vi önskar på denna order är 120562. Vi väljer ny rad och 

anger artikelnumret och anger 1 i fältet antal. 

Eftersom artikeln är ersatt av en annan kommer följande fönster fram: 

 



Försäljning av reservdelar                  
 

 

 6 

 

Här kan vi se att 120562 är ersatt av 1134-7315-01, och att det finns 5st i 

lager. 

Tryck ENTER eller klicka på OK och artikelraden på ordern ändras till det 

nya numret. 

Bokföring 

Nu är vår order klar att bokföra. Detta görs genom att klicka på knappen 

Bokför eller Bokför och skriv ut. 

Därefter kommer det ett fönster där du ska göra ett val. Välj Leverera och 

Fakturera om du vill ha ut fakturan direkt. Vill du endast ha ut en följesedel 

väljer du Leverera. Därefter trycker du på OK. 

 

Den bokförda försäljningsfakturan kan härefter visas från Avdelningar - 

Försäljning och marknadsföring – Historik – Bokförda Försäljningsfakturor 

och följesedeln kan visas från Avdelningar - Försäljning och 

marknadsföring – Historik – Bokförda förs.utleveranser. 
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Kreditnota 

Det visar sig nu att kunden inte vill ha de artiklar som vi fakturerat på 

fakturanummer 450307. 

Därför skapar vi en Kreditnota genom att gå in på Orderbearbetning och 

välja Försäljningskreditnotor och trycka på knappen Ny eller CTRL+N och 

ENTER. Istället för att ange kundnummer och mata in alla artiklarna igen 

väljer vi funktionsknappen Kopiera Dokument från menyn i toppen. 

Då kommer startfönstret fram för kopiering av dokument. 

Vi väljer bokförd faktura som dokumenttyp och i fältet för Verifikationsnr. 

Anger vi fakturanumret 450307. Tag med huvud ska vara markerad och 

beräkna om rader ska vara avmarkerad. 

 

Tryck OK och systemet skapar en kreditnota med kund och artiklar enl. 
fakturan. Det skapas även en textrad med det ursprungliga fakturanumret. 
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Kreditnotan bokförs och skrivs ut genom att trycka Shift+F9 eller välja 

Bokför och skriv ut. 

 


