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Aktivera struktur

• Sammansatt 

artiklar styr hur en 

struktur skall 

användas

– Kopiera till 

orderrader

– Kopiera till inköp

– Räkna av vid 

utleverans (skall 

användas)



Struktur

• Detalj består av 

ett antal 

ingående artiklar 

och operationer



Bygga upp en struktur

• Strukturen består av 

ett antal:

– Detaljer

– Komponenter

– Råmaterial

• Detaljer har egna 

strukturer

• Råmaterial kan 

beredas



Operationer

• Operationer är det 

arbetsmoment som 

skall utföras för att 

tillverka detaljen

• Används även för att 

beräkna 

tillverkningskostnad

• Används vid 

legotillverkning

• Syns i kalender



Planeringsgrupper

• Planeringsgrupp

er är de som 

skall utföra 

operationerna.

• Har timpris och 

kapacitet



Klasser i MPS

• Klasserna i 

MPS-databasen 

har nummer 

som framgår här



Extra MPS-

information

• Artiklar skall 

tilldelas en klass

• Råmaterial 

förses med 

omräkningstal 

för beredning



Förkalkyl

• Skriver ut en 

tillverknings-

kalkyl för en 

detalj



Order

• Från lager Tibro

• Normalorder



Kalkyl

• Kalkyl på 

kundorder 

räknar med 

inköpspris för 

ingående artiklar



Förskott



Förskott 50 %

• Registrera en 

förskottsrad

• Spara

• Hämta ordern

• FörskFakt knapp 

är tänd



Utleverans

• Packsedel

• Återrapportera 

packsedel

• Återrapportering 

räknar av lagret 

med ingående 

artiklar

• Spara fakturera ej



Proformafaktura

• Kan vi använda 

ordererkännande 

??

• Eller följesedel

• Vad behöver stå



Slutfaktura

• Ange 

ordernummer

• Fakturera alla 

rader med status 

LEV

• Räknar av 

fakturerade 

förskott



Efterkalkyl

• Skrivs ut på 

fakturerade 

order

• Inköp kommer 

inte med

• Lagerkostnad ?

– Bör testas



Inköpsinformation

• Leverantör

• Inköpspris

• Minsta kvantitet

• Leveransveckor



Lager

• Infoga för att 

lägga upp ny 

• Arkiv-Tabort för att 

ta bort

• BestPnkt för 

behovsberäkning



Artikel 

månadstatistik

• Visar antal och 

kronor per månad

• Ingående artiklar

• Inte på 

huvudartikeln



Larmlista

• Används för att 

se vad som 

behöver inköpas

• Söker på 

lagerposter 

angivet lager



Hämta behov

• Hämta 

inköpsbehov för 

specifik leverantör

• Gör samma 

beräkning som 

larmlistan


