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Side 1 

 

Generelt 

Om Lagerstyring af 

handelsvarer 

Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til 

Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle 

brugere..  

Følgesedler fra DLG Klik her for at se vejledning til importen af følgesedler fra DLG 
 

Lagerstyring af handelsvarer 

åbnes via menuen 

Lagerstyring eller ikonet 

.  
 

Lagerstyring på flere bedrifter 

Ønsker du at benytte samme 

lager på flere bedrifter, skal 

bedrifterne tilhøre samme 

Kartotekssæt og være i 

samme Partnerskab.  

Det er valgfrit, om bedrifter i 

samme Partnerskab 

anvender samme lager.  
 

Princip i lagerstyring 

I modulet arbejdes med 

begreberne følgesedler (for 

køb og salg) samt 

lageroptælling/status. 
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Leverandører / kunder 

På følgesedler for Køb og 

Salg kan der indberettes en 

Leverandør / Kunde. 

Vælg menuen 

Lagerstyring/Leverandør/

kunder for at oprette og rette 

kartoteket over 

handelspartnere. 

 
 

Afgrænsninger på oversigts dialoger 

Lagersposterne vises for én 

Bedrift, én/alle lagertyper, én 

periode/ubegrænset tid og 

posteringer for én/alle 

leverandører/kunder. 

Afgrænsningerne foretages 

med kontrollerne umiddelbart 

over tabellen.  

Den valgte bedrift gemmes på 

PC'en og en eventuel valgt 

periode gemmes med data 

(aktuelt hvis de samme data 

tilgås fra flere 

arbejdsstationer). 

 

 

Afgræns på bedrift 

Via afgrænsningen Bedrift er 

det muligt at se posteringer 

for én af de valgte bedrifter 
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Afgræns på type 

Via afgrænsningen Type er 

det muligt at se posteringer 

for enten alle lagertyper eller 

én. 

Obs: En følgeseddel vises, 

hvis der blot er én middellinie 

med den valgte type. 
 

 

Afgræns på midler 

Via knappen  i feltet Type er 

det muligt at afgræsne 

køb/salg og optælling/status 

på poster indeholdende ét 

eller flere midler. 

 

Når middel-

afgrænsningsfunktionen 

vælges, åbnes en dialog, hvor 

der kan vælges hvilke midler 

der skal indgå i søgningen. 

Vælg enten middel eller 

gruppe med  

OBS: det er kun muligt at 

vælge blandt de midler der er 

repræsenteret i 

køb/salg/optælling. 

Når afgrænsningen er sat, 

klikkes på Ok 

 

Tabellen afgrænses nu på de 

poster, der indeholder ét eller 

flere af de valgte midler. 

Ønsker du at se de enkelte 

middelliner i de viste poster 

dobbeltklikkes på posten. 
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Afgræns på periode 

Via afgrænsningen Periode er 

det muligt at afgrænse 

posteringerne til en bestemt 

periode ex. et år.  

Det er muligt at bladre én 

periode frem eller tilbage med 

piletasterne. 

 

 
 

Afgræns på leverandør/kunde 

Via afgrænsningen 

Leverandør / Kunde er det 

muligt at se posteringer for én 

enkelt leverandør/kunde. 

OBS: kun Køb/Salg kan 

afgrænses på 

leverandør/kunde.  

 

Håndtering af køb 

Alle indberetninger og 

administration af 

køb/indlægning af varer i 

lagerstyringsmodulet foregår 

via fanen Køb. 

Køb tilføjes enten manuelt ved 

at oprette en følgeseddel hvor 

alle varerne i købet oprettes, 

eller ved hentning af 

følgeseddel fra DLG.  

 

Hent følgeseddel fra DLG 

Til at hente følgesedler skal 

du bruge dit DLG login. 

Brugernavn kan gemmes på 

pc, men adgangskode skal 

altid tastes.  

 

  

Har du glemt brugernavn eller adgangskode skal du ringe til 

DLG kundeservice 33 68 60 00 for hjælp 
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Ordrer og leveringsdatoer på 

produkter i en udvalgt periode 

listes op så de kan vælges til 

import. 

Varebeskrivelser og antal vare 

giver et overblik før import. 

Hvis ordren tidligere har 

været importeret er det 

flueben i ”Indlæst”. 

Marker de ordresedler du 

ønsker importeret og klik 

Indlæs valgte følgeseddel 

 

De hentede ordresedler vil nu 

ligge blandt øvrige sorteret på 

dato. 

 

Husk der skal kun ligge en 

følgeseddel pr. ordre, ellers vil 

køb figurere dobbelt, men 

importen kan også bruges til 

at kontrollere gamle manuelt 

oprettede følgesedler. 

 

Vil du se indholdet i den nye 

importerede følgeseddel så stil 

dig på sedlen og klik ret! 

 

 

Manuel oprettelse af følgeseddel for køb 

I følgesedlens hoved udfyldes 

som minimum feltet 

Bilagsdato. 

Varerne indberettes i tabellen 

i bunden af dialogen. 

Der tilføjes vareliner med 

knappen Tilføj middel, med 

genvejstast F11 eller ved at 

taste Enter i feltet 

Kommentar på sidst 

indberettede vare. 
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Det er muligt at indberette 

køb med forskellig type på 

samme følgeseddel. 

 
 

Udskrift af køb 

Der kan udskrives en oversigt 

over alle midler i de 

følgesedler der er vist i 

tabellen. 

Udskrifterne genereres via 

knapperne Udskriv eller Vis 

udskrift 

Via tabellens 

afgrænsningsfunktioner er det 

f.eks. muligt at udskrive køb i 

en vis periode fra en bestemt 

leverandør. 

OBS: er der følgesedler med 

køb til flere lagertyper 

(udsæd, planteværn etc.), 

udskrives alle midler. 
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Udskriften viser alle 

posteringer opdelt på Type og 

Gruppe. 

 
 

Håndtering af Salg 

Alle indberetninger og 

administration af salg af varer 

i lagerstyringsmodulet foregår 

via fanen Salg. 

 

 

 
 

Følgeseddel for salg 

Salg indberettes ved at 

oprette en følgeseddel, hvor 

alle midler indberettes. 

I følgesedlens hoved udfyldes 

som minimum feltet 

Bilagsdato. 

Varerne indberettes i tabellen 

i bunden af dialogen. 

Der tilføjes vareliner med 

knappen Tilføj middel, med 

genvejstast F11 eller ved at 

taste Enter i feltet 

Kommentar på sidst 

indberettede vare. 
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Det er muligt at indberette 

salg med forskellig type på 

samme følgeseddel. 

 
 

Udskrift af Salg 

Der kan udskrives en oversigt 

over alle midler i de 

følgesedler der er vist i 

tabellen. 

Udskrifterne genereres via 

knapperne Vis eller Udskriv 

Via afgrænsningsfunktionerne 

er det f.eks. muligt at 

udskrive salg i en vis periode 

fra en bestemt leverandør. 

OBS: er der følgesedler med 

salg fra flere lagertyper 

(udsæd, planteværn etc.), 

udskrives alle midler. 

 

Udskriften viser alle 

posteringer opdelt på Type og 

Gruppe. 
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Beholdning (kun på mobile) 

Der er hele tiden mulighed for 

at se en beregnet beholdning 

på mobile baseret på seneste 

status, samt køb og salg og 

forbrug på markblade. 

 

Lagertype vælges her 

 

Håndtering af Optælling/Status 

Opgørelse af lagrene 

foretages ved at beregne en 

status eller lave en manuel 

opgørelse på fanen 

Optælling/Status. 

Beregningen kan udføres på 

en dato efter eget valg.  

Er der en periodeafgrænsning 

vises beregninger, hvor enten 

startdato eller slutdato ligger 

indenfor den viste periode. 

 

 

Vær opmærksom på at 

slutdato på statusperioden.  
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Opret en status 

En lagerstatus oprettes ved at 

klikke på knappen Opret. 

Herefter angives de ønskede 

forudsætninger for 

beregningerne. 

Bedrift  

Her vises, hvilken 

bedrift/lager der beregnes for. 

Oplysningen kan ikke rettes.  

Forbrugsbedrifter  

Hvis bedriften indgår i 

partnerskab er der mulighed 

for, at vælge hvilke bedrifter 

der skal indgå i beregningen 

af forbrug. Standard indgår 

alle bedrifter i partnerskabet.  

Indgår bedriften ikke i 

partnerskab beregnes 

forbruget ud fra egne marker. 

Beregn lagerstatus for  

Her vælges hvilken lagertype, 

der skal beregnes for. 

Der beregnes for perioden 

Her vælges hvilken periode 

der skal beregnes for.  

Default Startdato er dagen 

efter slutdato i seneste 

beregning. Er der ingen 

tidligere beregninger for 

lagertypen kan datoen vælges 

frit. 

Default Slutdato er dags 

dato. 

Pris beregnes som 

Der kan vælges mellem 3 

principper for beregning af 

lagerpriser.  

− Gennemsnit af køb 

− Sidste købspris 

− Gennemsnit af primo og køb 

Når alle felter er udfyldt 

klikkes på Fortsæt og 

beregn. 

 

 

På mobile ser det således ud: 
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Lageroptælling 

På dialogen Lageroptælling 

ses resultatet af beregningen. 

Primo  

Forrige periodes beholdning er 

overført som primo 

Køb 

Sum af køb i 

beregningsperioden 

Salg 

Sum af salg i 

beregningsperioden 

Forbrug 

Sum af udførte behandlinger 

på markbladene for de valgte 

Forbrugsbedrifter i perioden 

Beregnet beholdning 

Beregnes som Primo+Køb-

Salg-Forbrug 

Optalt beholdning 

Hvis der foretages en manuel 

optælling af lageret kan 

beholdningen indtastes her 

Regulering 

Hvis der er indtastes en optalt 

beholdning beregnes en 

regulering automatisk 

Pris 

Der beregnes en pris for 

beholdningen ud fra den 

valgte model.  

Prisen kan rettes i tabellen. 

 

 

Det er ikke mere nødvendigt at lave en udskrift og medbringe 

den på lageret, idet optælling kan ske direkte på mobilen. 

Regulering og pris vil dog først kunne ses på pc igen. 
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Godkend 

Hvis beregningen og de viste 

beholdninger ønskes gemt til 

efterfølgende beregninger, 

skal dialogen forlades med 

knappen Godkend  

 
 

Tilføj middel 

Det er muligt at tilføje flere 

midler med knappen Tilføj 

middel eller via genvejstast 

F11.  

På de tilføjede midler kan der 

indberettes i kolonnerne 

Optalt beholdning og Pris. 

Den indberettede beholdning 

vil indgå som primomængde 

for midlet i næste beregning. 
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Slet middel 

Hvis et middel skal udgå af 

lagerstyringen er der 

mulighed for at slette 

lageroptællingen med 

knappen Slet  

 
 

Udskriv lageroptælling 

Via knapperne Udskriv og Vis 

udskrift er det muligt at 

udskrive en lageroptælling. 

Udskriften viser de angivne 

beholdninger og laver en 

sammentælling af lagerets 

værdi. 
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Beregn lagerkorrigeret indkøbsliste 

Via fanen Optælling/Status 

er det muligt at beregne, 

redigere og udskrive en 

lagerkorrigeret indkøbsliste. 

Vælg knappen Beregn 

indkøbsliste  

På opsætningsdialogen vælges 

bl.a. forbrugsbedrifter (hvis 

der er et partnerskab), type, 

periode og model for 

prisberegning. 

Periodestart udfyldes 

automatisk i forhold til 

seneste statusberegning. 

 

Når dialogen er ud fyldt 

klikkes på knappen Fortsæt 

og beregn 

 

I tabellen der fremkommer 

vises følgende kolonner: 

Beregnet beholdning 

(primo+køb-salg-summen af 

udførte behandlinger)  

Planlagt forbrug (summen 

af planlagte behandlinger) 

Nettokøb Der er der 

mulighed for manuelt at rette 

i nettokøbet. Kun midler med 

nettokøb > 0 kommer med på 

udskriften. 

Pris Den beregnede pris for 

købet 

Der er mulighed for at tilføje 

og slette midler manuelt via 

funktionerne Tilføj middel og 

Slet middel 
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Udskriv Lagerkorrigeret indkøbsliste 

Når indkøbslisten eventuelt er 

rettet til, vælges enten 

Udskriv eller Vis udskrift. 

Udskriften viser middel, 

ønsket mængde og en blank 

kolonne med mulighed for at 

skrive en pris. 

 
 

Kom godt i gang med lagerstyring 

Skal du starte med 

lagerstyringsmodulet skal du 

først manuelt indberette en 

lageroptælling via knappen 

Opret på fanen 

Optælling/Status 
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Angiv beregningsforudsætninger 

På dialogen 

Beregningsforudsætninger 

angives kartotekstype 

(Udsæd, Handelsgødning, 

Planteværn, Diverse db-I eller 

Diverse db-II). 

Felterne Startdato og 

Slutdato udfyldes med en 

dato umiddelbart før 

lagerstyringen tænkes 

påbegyndt.  

Dvs. hvis du ønsker at 

anvende lagerstyringsmodulet 

fra 01-01-2009 skal Start- og 

Slutdato være 31-12-2008 

Når felterne er udfyldt klikkes 

på Fortsæt og beregn. 

 
 

Indberet beholdninger manuelt 

Der indsættes én linie med 

hvert middel der er på lager.  

Indberet mængden i feltet 

Optalt beholdning og prisen 

i feltet Pris 
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Opret dine køb og Salg 

Herefter indberettes 

følgesedler med Køb eller 

Salg og der kan beregnes en 

status for lageret. 

 
 


