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Flera ägare 

Maskiner kan tillhöra flera ägare. 

Kunden som anges på maskinkortet anses vara den primära ägaren, och 

de övriga är sekundära. 

Det är alltid den primära ägaren som skrivs ut på de olika maskinlistorna 

som finns i systemet. 

Inställningar 

Under Avdelningar – Maskinhandel – Inställningar – DSM inställning, 

under snabbfliken Maskin, ska du ange det finanskonto som ska 

användas vid fördelning av beloppet på fakturor mellan flera ägare. 

 

I exemplet ovan används kontot 76120 som fördelningskonto- saldot på 

detta konto bör alltid vara 0. Du bör kontrollera detta belopp 

regelbundet, eftersom ett belopp på detta konto kommer vara tecken på 

att det var blivit fel på ett tidigare bokfört dokument. 

Skapa eventuellt ett nytt konto för denna sak i kontoplanen. Den öppnar 

du genom att trycka på pilen som fäller ned listan över konton i fältet du 

just fyllt i. Tryck på Avancerat och skapa ett nytt konto.   
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Observera att det på dessa konton alltid skall anges generell 

rörelsebokföringsmall och produktbokföringsmall. 

Maskinhandel 

 

I samband med försäljning och/eller inbytestagning av maskiner kan det 

på kundordern anges att maskinen säljs till/tagits emot som dellikvid av 

mer än en ägare. 

Vid bokföring av försäljningen kommer maskinen automatiskt att 

uppdateras med information om, involverade ägare, och det kommer att 

bildas ytterligare handlingar till ägarna av den sålda maskinen. Denna 

extra bilaga följer den bokförda fakturan och inte leveransen - du kan 

således inte samlingsfakturera (samla leveranser) när de är knutna till 

flera ägare. 

Information om ägarna hittas under Avdelningar – Maskinhandel – 

Försäljning – Säljorder / Försäljningsfaktura / Försäljning kreditnota.  

Men du kan inte använda bokföring av maskinförsäljningen med flera 

ägare om du använder flexibel delförsäljning markerat i Avdelningar – 

Maskinhandel – Inställningar - DSM inställning snabbfliken Allmänt - Tillåt 

flexibel delförsäljning.  

Du kan inte använda betalningsplan på order/fakturor för flera ägare. Vill 

du använda betalningsplan måste du skapa en faktura till varje ägare och 

sedan ändra ägarförhållandet på maskinkortet. 
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Du kan inte heller använda funktionen Flytta negativa rader, när det finns 

flera ägare på ordern. 

Vid eventuell kopiering av rader från en annan order/faktura med flera 

ägare, kommer ägaregenskaperna från denna order inte kopieras. 

Omvänt, om det finns flerägarskap på en order som man vill skriv in, 

kommer detta inte att bli inskrivet på orderraderna. 

 

I den efterföljande beskrivningen, där en maskin som säljs till 2 kunder 

och där det tas en annan maskin i inbyte, som bara hör till en av ägarna, 

tas detta med som utgångspunkt på kundordern. 

Ägarförhållandet ska alltid anges på sidhuvudet för kundordern. 

Det är valfritt om orderraderna skapats före eller efter ägardetaljerna är 

inskrivna - oberoende av storleksordningen av ägandet kommer 

uppgifterna från orderhuvudet att bli överförda till orderraderna. 

Exempel på beställning där ägandet skapas före orderraderna: 

1) Försäljningsorderhuvud skapas: 

 

Kund 4000 skall faktureras, dvs. 4001 är den primära ägaren av maskinen 
som säljs på ordern. 
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2) Ägarskapsförhållandet anges 

Det gör du genom att välja menyfliken Åtgärder, och under gruppen 

Funktioner välja Ägarskapsförhållande 

 

När fönstret gällande ägandet öppnas, kommer huvudägaren automatiskt 

att visas som 100% ägande: 

 

Om du lämnar bilden igen utan att skriva in fler ägare, kommer raden med 

den primära ägaren automatiskt att raderas. 

I detta exempel registrerar vi ytterligare 2 ägare: 
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Den primära ägarens andel reduceras automatiskt när fler ägarrader 

registreras. 

Raden med den primära ägaren kan inte redigeras, men beräknas alltid 

automatiskt utifrån de övriga ägarnas andel. 

De delägare som anges måste vara registrerade som kunder i systemet. 

När inmatningen är klar stänger du fönstret med Esc och då kommer du 

tillbaka till beställningen. Observera att orderhuvudet nu har en 

varningstext i faktaboxen ”Varningar”, som en markering för att det finns 

angivet ägarinformation: 
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3) Orderrader matas in. 

Efter du har angett ägarinformationen matar du in de önskade 

orderraderna in på vanligt sätt - i exemplet säljs en maskin och en annan 

tas i inbyte. 

Ägarna som du angett på orderhuvudet kommer nu automatiskt att 

fördelas på de enskilda orderraderna - ägandet av de enskilda 

orderraderna visas genom att välja en rad och klicka på knappen Rad – 

Ägarskapsförhållande. 

I exemplet kommer det nu på båda raderna med typen Artikel vara 

definierat samma tre ägare som på orderhuvudet. 

 

 

4) Redigera eventuellt ägarförhållande per orderrad. 

Om någon orderrad avviker från ägarförhållandet som är inskrivet i 

orderhuvudet, kan detta redigeras per orderrad. Men du kan bara välja 

kunder som är angivna i orderhuvudet. 

I vårt exempel ska ägandet av raden gällande den maskin som tas i byte 

redigeras, eftersom den endast tillhör en av de kunder som är inskrivna i 

orderhuvudet. 

Markera aaden med inbytesmaskinen och välj sedanväljs Rad – 

Ägarskapsförhållande 
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När fönstret med ägarna öppnas redigeras antalet procentandelar.  

I exemplet tillhör maskinen endast kund 4061: 

 

Kom ihåg att byta ägare för alla orderrader som gäller denna maskin, 

även tillhörande textrader. 

När det finns en förändring av äganderätten till en eller flera orderrader, 

och dessa avviker från ägarens uppgifter på orderhuvudet, kommer det en 

varning om du försöker öppna orderhuvudets ägarupplysning igen. 

  

Om du svarar Ja på detta meddelande, kommer de ändringar du gjort på 

orderraderna att gå förlorade. 
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5) Bokföring. 

Efter detta är ordern klar för bokföring. Bokföringen sker på normalt sätt. 

Vid bokföring av en order/faktura med flera ägare sker följande 

automatiskt:  

 Det kontrolleras att det totala ägandet är 100% - om så inte är fallet så 
avbryts bokföringen.  

 Det kontrolleras att inga bilagor blir negativa - om det finns negativa 
bilagor rapporteras ett fel och bokföringen avbryts. 

 Det kontrolleras att övriga upplysningar är rätt ifyllda, t.ex. att alla 
obligatoriska fält är ifyllda. Om det finns fel genomförs bokföring inte. 
Fördelningsraderna på den primära dokument och 
fördelningsdokument för de andra ägarna kommer nu att skapas - 
varje beställning måste nu bokföras separat. Var noga med att 
redigera så lite som möjligt så det inte finns några skillnader. 

 Det skapas ett antal fördelningsfakturor - en för varje ytterligare ägare. 

 Det skapas extra rader på den primära ägarens order/faktura, där de 
andra ägarnas andelar dras av. 

 En rad uppgifter överförs från det primära dokumentets orderhuvud till 
de avsedda dokumenten.  
Detta rör: Externa bilagsnr., Referens, Säljkod, Supportcenter, 
Ordertyp, Betalningsvillkorskod och Inbetalningskort kod. Dessa 
uppgifter skickas även om resterande kunders kundkort är avvikande. 

 För försäljningsrader sätts faktureringskunden in på maskinkorten på 
kundnr och som primär ägare, övriga kunder registreras som 
medägare. 

 För inköpsrader uppdateras ’Köpt hos’, på maskinkortet till den 
primära kunden. Detta görs inte om det är fördelat till 100% till av en 
av ägarna, då registreras denna kund i fältet Köpt hos på maskinen 
även om denna kund inte är den primära ägaren. 

 

Det kan också skapas ägandeförhållande av resurs-, redovisnings- och 

reservdelsrader. Det sker dock inte någon överföring av äganderätten till 

resurser, ekonomi och reservdelsrader vid bokföring. 

De extra rader som skapas på den primära fakturan är de som står i 

tabellen nedan. Det gäller de rader med ägarfördelning.  

Radtyp på ordern Motkontorad 

Försäljning av maskin Delförsäljning negativt 

Köpt maskin Extraköp positivt 

Delförsäljning maskin 

+ uthyrning 

Delförsäljning negativt 
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Extraköp maskin 

+främmande arbete + inköpsrabatt 

Extraköp positivt 

Sälj resurser Finans mellanräkningskonto (motsatt förtecken) 

Sälj finans Finans mellanräkningskonto (motsatt förtecken) 

Sälj varan Finans mellanräkningskonto (motsatt förtecken) 

 

På det avsedda dokumentet skapas två rader för varje rad med 

ägarfördelning i huvuddokumentet, se nedan: 

 

Radtyp på 

ordern 

Ägarskapsrad Motkontorad 

Sälj maskin Delförsäljning positivt Delförsäljning negativt 

Köp maskin Tillköp negativt Tillköp positivt 

Delförsäljning 

maskin 

Delförsäljning positivt Delförsäljning negativt 

Tillköp maskin Tillköp negativt Tillköp positivt 

Sälj resurs Finans mellanräkningskonto 

(samma förtecken) 

Finans mellanräkningskonto 

(motsatt förtecken) 

Sälj finans Finans mellanräkningskonto 

(samma förtecken) 

Finans mellanräkningskonto 

(motsatt förtecken) 

Sälj artikele Finans mellanräkningskonto 

(samma förtecken) 

Finans mellanräkningskonto 

(motsatt förtecken) 

 

Maskiner 

 

Maskinkortet kommer automatiskt att uppdateras med information om 

ägandet om det finns flera ägare på maskinkundordern. 

Om en maskin har flera ägare kommer det att markeras på maskinkortet 

med JA i fältet ’Flera ägare’ efter fältet ’Kundnr.’ på snabbfliken Kund. 
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Du kan se/redigera ägarinformationen genom att antingen klicka på ’Ja’ 

eller genom att gå till menyfliken Åtgärder och välja Skapa 

ägarskapsfördelning.  

Då visas bilden med ägarinformation: 

 

Observera att det alltid är den kund som står i rutan ’Kundnr’ på 

maskinkortet som är den primära ägaren. Detta visas med en markering i 

kolumnen Primär ägare och kan inte ändras. 
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Om du öppnar fönstret med ägarfördelningen till en maskin som inte har 

flera ägare kommer kunden på maskinkortet automatiskt bli överförd till 

fönstret med ägarskapsinformation som 100% ägare:  

 

Om du stänger fönstret igen utan att ange flera ägare kommer raden med 

den primära ägaren automatiskt att raderas igen 

Om du registrerar flera ägarrader, t.ex en annan ägarandel på 20%, så 

kommer den primära ägarens andel att bli reducerad: 

 

Procentandelen för den primära ägaren kan inte förändras utan detta 
värde räknas automatiskt om utifrån övriga ägares andelar. 

Observera att det inte kan ges upplysningar om flera ägare på 

lagermaskiner. 



Flera ägare                  
 

 

2011-04-20 12 

Service 

 

I servicemodulen kan du också skapa serviceorder för maskiner som har 

flera ägare. 

När du skapar serviceordern, hämtas eventuell ägarinformation 

automatiskt från maskinkortet. Alternativt kan 

ägarfördelningsupplysningarna skapas på de enskilda maskinraderna på 

serviceordern. 

Om du väljer att skapa en serviceorder med hjälp av funktionerna Kopiera 

servicedokument / Hämta fakturarader kommer ägarförhållandet att 

hämtas från maskinkortet. Det gäller oavsett om det är inskrivet avvikande 

ägarförhållanden på det dokument som kopieras från eftersom 

ägarskapsförhållanden inte sparas på det bokförda dokumentet. 

I kommande del beskrivs skapandet av en serviceorder för en maskin 

med flera ägare.  

 

1) Serviceorderhuvud och maskinrader skapas. 

Orderhuvud och maskinrader skapas på vanligt sätt.  
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När maskinnumret har skrivits in kommer det framgå att det finns flera 

ägare. Ägarskapsinformationen hämtas automatiskt från maskinen.  

Om du inte kan maskinnumret kan du visa alla maskinnummer knutna till 

kunden genom att klicka på nedåtpilen i fältet eller genom att trycka på F4 

när du står i fältet. Därmed visas alla maskiner där kunden är primär 

ägare samt alla maskiner där kunden är delägare. Maskiner med flera 

ägare har en markering i kolumnen Flera ägare. 

 

Om du väljer en maskin som kunden är sekundär ägare till, kommer kund 

och faktureringskund att automatiskt bli ändrade till primär ägare. 

2) Att skriva in/redigera ägarinformation 

På serviceordern kan du visa och/eller redigera ägarinformationen genom 

att du går till menyfliken Åtgärder och väljer Maskin - 

Ägarskapsförhållande (under gruppen Funktioner). 
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Finns det mer än en maskinrad på en serviceorder, kan de enskilda 

maskinradernas ägarförhållande redigeras individuellt, om det finns 

skillnader i fördelningens procentsatser från rad till rad. Det kan vara 

relevant om utgifterna på den ena maskinraden ska debiteras en enskild 

ägare, t.ex. i samband med en skada på en maskin. 

Den primära ägarens andel reduceras automatiskt efterhand fler 

äganderader registreras. 

Raden knuten till den primära ägaren kan inte redigeras utan beräknas 

alltid utifrån övriga ägares andelar. 

De kundnr som anges måste vara registrerade som kunder i systemet. 

Det finns även möjlighet att ange ägarfördelning på maskinrader utan 

maskinnummer t.ex. där endast maskingruppen är angiven på raden. 

 

3) Servicefakturarader inmatas. 

Artikelrader, resursrader och omkostnadsrader skrivs in på serviceordern 

som vanligt. Det anges ingen ägarinformation på denna nivå, dessa "ärvs" 

automatiskt från maskinraden vid bokföring. 

 

4) Bokföring. 

Efter detta är serviceordern redo för bokföring. Bokföring görs på normalt 

sätt. 

Vid bokföring av en serviceorder med flera ägare sker följande 

automatiskt: 

 Det kontrollers att den totala ägarfördelningen är 100%. Om så inte är 
fallet så avbryts bokföringen.  

 Det skapas ett antal fördelningsfakturor – en till varje ägare. 

 Det skapas extra rader på den primära ägarens serviceorder, där de 
övriga ägarnas andel tags bort. 

 En rad uppgifter överförs från det primära dokumentets orderhuvud till 
de avsedda dokumenten. Det rör sig om Externt bilagsnr, Referens, 
Säljkod, Ansvarscenter, Serviceordertyp, Betalningsvillkorskod, 
Betalningskod. Dessa upplysningar överför även information ifall 
andra kunders datakort är avvikande. 

 Serviceomkostnaderna beräknas på de bifogade dokumenten – detta 
styrs alltid via inställningarna på den primära kunden, även om 
kunden själv avviker från inställningarna för övriga ägare. 
Är det t.ex definierat att den primära ägaren skall faktureras för 
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servisomkostnaden medan de sekundära är uppsatta till att inte 
erläggas serviceomkostnader så kommer samtliga kunders fakturor få 
pålagda serviskostnader. 

Observera att när du skriver ut fördelningsfakturor visas artikelnummer, 

resurser och kostnader inte. Eventuella rabattprocent per rad finns inte 

heller med. 

Därför bör huvuddokumentet alltid skrivas ut och bifogas med 

fördelningsfakturan när denna skickas till kunden.  

 

Kreditnota maskinhandel 

 

Flera ägare kan också tillämpas på kreditnotor i maskinhandelsmodulen. 

JMA rekommenderar att - om det är en maskinhandel, där det ingår 

bilagor till flera ägare, som skall krediteras – alla bilagor förs tillbaka 

och bokförs, varefter en ny ordning skapas.  

 

Vi rekommenderar också att det: kontrolleras mot 

mellanräkningskontot för att säkerställa att det inte finns några 

skillnader. 

Endast i fall där t.ex. en textrad eller liknande skall rättas, och alla belopp 

är identiska på den nya fakturan, då är det lämpligt att nöja sig med 

kreditera ett dokument och bokföra en ny faktura enligt detta dokument. 

Bokförd bilaga 

 

På de bokförda dokumenten kommer ägandeförhållandena att framgå 

både under Service- och Maskinhandelmodulen.  

Som på en order kommer dokument med flera ägare ha en markering i 

kolumnen för ”Flera ägare” på servicefakturaraderna. Detaljer rörande 

fördelningen av ägandet kan du se genom att gå till menyfliken Analysera 

och välja Ägarskapsförhållande (under gruppen Rad). 
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Analysera – Ägarskapsförhållande: 

 

Kundnr på den primära bilagan kommer alltid att framgå av 

ägarskapsraden i det bokförda dokumentet. 


