Microsoft Dynamics NAV

Kopiera Order
Om en kund vill beställa samma som sist så kan du kopiera en tidigare bokförd faktura. Detta är en
nyttig funktion som också fungerar om du skall göra en kreditnota för en faktura eller kopiera från
annan order eller offert mm (tom från annan kund). Kopieringsmöjligheten kan användas i både
försäljning och inköp.
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Det är min förhoppning att du har nytta av den erfarenhet som ligger bakom dessa skrivna ord och infogade bilder för att på
så vis minska din egen arbetsbörda och slippa trampa på onödiga minor. Ökad kunskap ger dig möjlighet att bidra till högre
lönsamhet och kvalitet för ditt företag.
Hör gärna av dig och berätta om denna manual har varit en hjälp på vägen.
Mvh,
Joakim Hansson

Navisionaire
Strömstarevägen 39
434 95 Kungsbacka

Mångfaldigande av innehållet i detta material, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande
av Navisionaire.
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Inledning
Tänk på att datorn är dum som vanligt. När du har kopierat så glöm inte att redigera din nya order
med datum och eventuellt andra uppgifter (kunden har kanske bytt adress mm). Om det har skett
prishöjningar så var noga med att klicka i ”Beräkna rader”. Det är helt ok att byta artiklar och antal på
raderna mm. Se det som en hjälp att slippa stansa så mycket om du tex snabbt skall kreditera en nyss
bokförd faktura med 30 artikelrader och du tänker ”Åh nej, jag hinner inte göra detta nu”.

Kopiera
Skapa en ny order och hugg ett nytt ordernr. Du måste inte ange vilken kund om du tänker kopiera
från en faktura inklusive informationen i huvudet.
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Välj vilken typ av dokument du vill kopiera (från annan order, offert, bokförd faktura etc). Notera att
det är skillnad på Faktura och Bokförd faktura. Ange vilket faktura nr eller vad det nu är för nr/ver.nr
på dokumentet som du vill kopiera. I listan bakom ”Verifikationsnr” kan du med fördel söka/filtrera
fram och titta på dokumentet innan du kopierar. Glöm inte att bocka i om du vill ta med huvud
(kundnr, adress mm) och/eller om du vill beräkna om raderna (priserna alltså).

Kontrollera och eventuellt redigera din nya order. Räkna inte med att precis allt kopieras (speciellt
inte anpassade fält).
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