
Utökad Artikeldispositionsvarning                  
 

 

2016-06-03 1 

Utökad Artikeldispositionsvarning 

Används den utökade artikeldispositionsvarningen visas lagersaldo för 

andra lagerställen och det är möjligt att markera att artikeln ska med på 

en specialorder direkt i varningsrutan vid inmatning av artikelnummer och 

antal på försäljnings- och serviceorder. 

Funktionalitet 

Den normala dispositionsvarningen visas om man anger ett antal som är 

större än det faktiska lagret+beställt antal-antal på övriga ordrar. 

Den utökade artikeldisopsitionsvarningen visar en varning om det angivna 

antalet överstiger det faktiska lagret. 

Den utökade dispositionsvarningen ser ut så här: 
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Utöver den ’vanliga’ dispositionsvarningen visas: 

 Lager per lagerställe – översikt: 

Här visas lagersaldot på de olika lagerställena. Lagret visas bara 

om det har saldo på artikeln. 

 Valmöjligheter: 

Ett av följande fyra alternativ kan väljas. 

1. Leverera disponibelt antal (Resterande beställs via 

Argentur-/Normalorder) 

Disponibelt antal anges i fältet Ant. att utleverera på 

orderraden, och ordern blir dellevererad.  

 

Restordern får man hantera manuellt antigen via en 

inköpsorder eller via inköpsförslag (här kommer artikeln med 

som behov). 

 

2. Sätt antal = Disp. Antal (Beställning sätts till disponibelt)  

Disponibelt antal anges i fältet antal på orderraden. Det 

tidigare angivna antalet skrivs över. 
 

D.v.s. att det endast levereras det antal som finns på lager. 

 

3. Skapa specialorder med resterande antal 

Beställt antal minus disponibelt lager anges i fältet Antal till 

specialorder på orderraden. Inköpskoden markeras med kod 

för specialorder. Raden kan först levereras efter inköpsordern 

är inlevererad. 

 

4. Skapa specialorder med HELA antalet  

Orderraden markeras med kod för specialorder. Raden kan 

först levereras efter inköpsordern är inlevererad. 

Funktionen Skapa Specialorder tar hänsyn till fältet Antal till specialorder 

på orderraden. 

Om Antal till specialorder är tomt tar den det antal som står i fältet antal, 

men om det är angivet ett värde i Antal till specialorder kommer 

funktionen ta det antalet istället. 

Om man valt något av de fyra alternativen och sen trycker på Nej görs 

inget av valen. 

Om man trycker Ja eller Nej utan att ha bockat i något av de fyra 

alternativen fungerar det som den vanliga dispositionsvaringen. 
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Inställning 

Funktionen kan aktiveras i DSM inställning under snabbfliken Artikel 

genom att bocka i Använd utökad artikeldispositionsvarning. 

 

 

 


