
Microsoft Business Solutions XAL

Indkøbsmodulet udvider funktionerne i Kreditormodulet og kan ikke anvendes uden dette modul. Modulet 

anvendes til at oprette indkøbsordrer, styre indkøbsdata og leverancer samt opdatere leverandørfakturaer 

på grundlag af indkøbsordrer.

Indkøb i Microsoft XAL
Indkøbsdata

Når der oprettes indkøbsordrer, overføres kreditordata til indkøbsordrens hoved sammen med andre værdier 

fra de forskellige parametre i Kreditormodulet. Alle værdier for den aktuelle indkøbsordre kan ændres. Brugeren 

kan således f.eks. indføre alternative betalingsbetingelser eller leveringsformer. Samhandelsaftaler kan vises og 

opdateres fra lokalmenuen. 

Indkøbsordrelinier 

Hver indkøbsordrelinie overfører datoerne fra indkøbsordren. Disse datoer kan overskrives, så individuelle leve-

ringsdatoer kan angives til indkøbsordrelinier. 

Lagerbeholdning 

Når et varenummer indtastes, giver et enkelt tryk på en tast en oversigt over lagerbeholdningen (som kan være 

fordelt på fl ere fysiske lagersteder). Denne oversigt indeholder f.eks. reserveringer, og på denne måde kan 

ordreplanlægningen ændres efter behov. 

Kopier - Sortering 

Indkøbsordrelinier kan kopieres fra andre indkøbsordrer, følgesedler eller fakturaer. Mængder kan kopieres 

med omvendt fortegn. Dette forenkler registreringen af kreditnotaer, f.eks. returnering af fortløbende num-

mererede varer. Indkøbsordrelinier kan også sorteres i henhold til valgfri kriterier for at få et bedre overblik over 

indkøbsordren. 

Indkøbsforslag / Stykliste 

Linier kan overføres fra indkøbsforslag. Indkøbsmodulet indeholder en meget fl eksibel funktion, der bruges 

til behandling af indkøbsforslag. Indkøbsforslag oprettes på grundlag af en beregning af lagerbehov og god-

kendes derefter. Modulet tildeler automatisk den primære leverandør. Brugeren kan også vælge en ny 

leverandør til det aktuelle indkøbsforslag i stedet for standardleverandøren.  

Reservationer Individuelle tilgange kan tildeles direkte til et projekt, en ordre eller en produktion. Poster og 

reservationer kan oprettes direkte i disse moduler med henvisning (Afmærkning/Åbne poser) til indkøbet. 

Posteringer 

Der anvendes en dynamisk prompt box til at opdatere leverancer og fakturaer for de aktuelle indkøb. På grund-

lag af de afgrænsningsværdier, som brugeren har angivet, er det muligt at opdatere indkøb på tværs af fl ere 

indkøbsordrer. Denne funktion er især nyttig, når leverandører ikke leverer varer i overensstemmelse med de 

enkelte køb, men f.eks. med fl ere indkøb på en enkelt faktura. 
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Præcise kostpriser 

Beløb og ekstra leveringsomkostninger, forsikringer og toldafgifter kan angives under fakturaopdateringer 

og lægges til kostprisen for den købte vare. Beløbene lægges derefter til lagerværdien, så vareforbruget 

(penge værdien) for alle efterfølgende afgange fra disse varepartier øges. Disse beløb opkræves derefter hos 

leverandøren eller speditøren. 

Batch-/serienummer 

Når indkøbet opdateres, kan brugeren vælge enten at angive serienummeret manuelt eller lade systemet ge-

nerere det automatisk. Format og startnummer kan defi neres individuelt i varen. 

Integration med Finansmodulet 

Posteringen i Finansmodulet af lagertilgange og linierabatter for indkøb styres ved hjælp af varegrupper, 

leverandørgrupper eller en kombination af de to. 

Rapporter 

Herunder er nævnt nogle af de rapporter, der kan udføres i Indkøbsmodulet:

 • Indkøb og totaler

 •  Indkøbsmængde i uden- og indenlandsk valuta

 •  Indkøbsordrestatistik

Funktioner

 •  Tidligere posteringer for hvert indkøb

 •  Udligning af åbne poster, når kreditnotaer opdateres

 •  Delleverancer

 •  Pris- og rabatstyring

 •  Projektleverancer

 •  Samhandelsaftaler

 •  Fuldt overblik over beholdninger

 •  Kopiering af indkøbsordrelinier

 •  Udvidelse af styklister til indkøbsordrelinier

 •  Indkøbsforslag

 •  Planlægning af projekter, salg eller produktion

 •  Konsolideret fakturering

 •  Ekstra leveringsomkostninger, forsikringsomkostninger og toldafgifter

 •  Detaljerede fi nansposteringer

Microsoft XAL  – en integreret virksomhedsløsning

Alle moduler i Microsoft XAL er tæt integrerede og arbejder sammen for at danne din virksomheds pulsslag. 

Indkøbsmodulet er fuldt ud integreret med modulerne Finans, Lager, MPS og Time/Sag.

Læs mere om Microsoft XAL integrerede virksomhedsløsning i de øvrige brochurer.
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