DISPONERING
Denne gennemgang omhandler en simpel disponering, hvor der dannes købsordrer for varer, hvor aktuel
beholdning er under minimum, med et ordreantal op til max, dog tages højde for genbestillingsantal.
Det anbefales at der startes trinvist med f.eks. en leverandør eller en varegruppe ad gangen.
Felter i varekartoteket:
Følgende felter har betydning ved disponeringen:

◊
Varen skal være sat til lagerstyring.
◊
Der skal være henvisning til en leverandør fra hvert varenummer. Leverandørens
varenummer har ikke betydning for selve disponeringen, men kan være praktisk at have
med.
◊
Selve koden for genbestillingen sættes som vist her.
◊
Hvis der altid skal bestilles et multipla af f.eks. 5, udfyldes dette felt. Er feltet ikke udfyldt vil
der blive bestilt op til max-antal.
◊
Det er i disse felter, man styrer bestillingsantallet. Når en beholdning er under minimum
kommer varen med på bestillingsforslaget med et antal op til maximum (evt. rundet op hvis
der er genbestillingsantal)
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Rutiner:
Når varerne er korrekt sat op, køres selve disponeringen på følgende måde:


Dan disponeringsforslag – Rutinen findes i skrweben (den grønne) – LISTER – LAGER – 9-Disponering – 1-Disponering
I nedenstående eksempel er der begrænsning på leverandøren. Det kunne også være varegruppen.

Rutinen resulterer i et indkøbsforslag, hvis der er svaret JA til at danne dette, samt en liste over de
varer, der er medtaget på forslaget (i dette eksempel er der skiftet kreditor):



Ret disponeringsforslaget inden købsordrerne dannes - Rutinen findes i skrweben (den grønne) –
LISTER – LAGER – 10-Rette disponering
Hvor der vælges den aktuelle leverandør, og der derefter er mulighed for at ændre det foreslåede
antal:

Det er kun kolonnen ”Kvantum” der er relevant ved denne type disponering.
Når man er tilfreds med antallet trykkes på OK.
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Dan købsordre – Rutinen findes i skrweben (den grønne) – LISTER – LAGER – 11-Dan købsordre –
1-Dan aut.købsordre
Her dannes der en købsordre til hver leverandør med de foreslåede mængder:

Hvis der svares NEJ til ”Undlad udskrift” vil der blive udskrevet en liste over de enkelte varelinjer,
alternativt kan indkøbsordren ses på normal vis med kreditoren som indgang.


Send købsordre – Herefter er det blot at kontrollere og afsende købsordren som normalt.
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