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RAPPORTERING 
De fleste rapportene er samlet under en felles meny. Vi tar for oss noen av de rapportene som er 
mest aktuelle for lagerstyring og leveringsdyktighet. I tillegg til de standardrapportene som er 
tilgjengelige i systemet, finnes det også en rapportgenerator i eHandel (lisensiert) der du kan bygge 
en rekke rapporter etter eget behov. Rapportgeneratoren omtales i eget kurshefte. 

 
Her ligger det også viktige rapporter som viser vareuttak fra lager, leveringsdyktighet ut mot 
kunder osv. Utvalgskriteriene varierer litt fra rapport til rapport, så det kan være greit å prøve seg 
fram litt. 
 
 
 

Salg 

Leveringsdyktighet pr. lager: 
Meny: Rapporter>Salg>Leveringsdyktighet pr. lager 
 

 
 

Rapporten gir en oversikt for hvert lager, hver kunde, med hver artikkel spesifisert med antall 
bestilt, antall levert, antall ikke levert, leveringsdyktighet i % og antall ordrelinjer. Det er sum 
antall ordrelinjer på alle sumnivå. 
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Omsetning pr lager Aktiv forsyning 
Meny: Rapporter>Salg>Omsetning pr. lager (Aktiv forsyning) 
 
Rapporten brukes i forbindelse med Aktiv forsyning og skriver ut omsetning pr avdelingslager som 
bruker aktiv forsyning 
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Oversikt over vareuttak 
Meny: Rapporter>Salg>Oversikt over vareuttak 
 
Rapport viser hvor mye som er utfakturert i beløp. Du kan spesifisere et utvalg på uttaksdato, 
ordretype, rekvirent, kunde, konto, 2.dimensjon, 3.dimensjon, 4.dimensjon, 5.dimensjon og 
artikkel. Du kan dessuten angi på hvilket og hvilke nivåer du ønsker spesifikasjon og summering. 
 

 
 
 
 
 

Innkjøpsoversikt 

Oversikt leveringsdyktighet pr. leverandør 

Meny: Rapporter>Innkjøpsoversikt>Oversikt leveringsdyktighet pr. leverandør 
 
Rapporten viser oversikt over leverandørenes leveringsdyktighet. Rapporten baseres på alle 
innkjøpsordrer pr. leverandør innenfor et angitt datointervall. Det er kun ordrer som det er foretatt 
varemottak på som er med. For hver ordrelinje vises informasjon om bestillingsdato, leveringsdato, 
antall leveringer til rett tid, antall leveringer for sent og antall dager for sent i snitt. Disse 
opplysningene finnes også summert pr. leverandør og totalt. Rapporten gir dermed en oversikt over 
leveringsdyktighet pr. leverandør og for bedriften totalt. 
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Det forutsettes at leveringsdato på innkjøpsordrehode eller leveringstidspunkt på 
innkjøpsordrelinjene må fylles ut når innkjøpsordren registreres. 
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Oversikt antall leveranser pr. ordre 
Meny: Rapporter>Innkjøpsoversikt>Oversikt antall leveranser pr. ordre 
 
Rapporten viser alle innkjøpsordrer pr. leverandør innenfor et angitt datointervall. Den spesifiserer 
hvor mye som er bestilt, hvor mye som er mottatt og antall leveranser pr. ordrelinje. 
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Innkjøpsanalyser 

Meny: Rapporter>Innkjøpsanalyser 
 
Her finner du rapporter for å analysere handlevogner eller salgs-/innkjøpsordre i nærmere detalj.  
 

 
 

 
 
 
 

Varemottaksutskrifter 

Meny: Rapporter>Varemottaksutskrifter 
 
Her finner du rapporter som har med varemottak å gjøre.  

 

Mottakslisten kan benyttes som et hjelpemiddel under varemottak. Rapporten skriver ut 
innkjøpsordrene som har status 'Venter på varemottak' eller 'Under varemottak'. Det er derfor 
viktig at du kun angir det utvalget av innkjøpsordre som du ønsker utskrift av. 
Mottakslisten kan du bruke som et grunnlag når du skal kontrollere innkomne varer. Den 
inneholder et felt for 'Antall mottatt', og her kan du notere på listen hvor mye som er mottatt. 
Deretter kan du ta listen med deg til en skjerm, og registrere mottaket i systemet. 
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Dette er en av de rapportene som bidrar til å oppdage feil og feilregistreringer. Dette kan lett skje 
og gi seg utslag i feil lagerbeholdninger. Dersom du er nøye med å kontrollere denne listen, kan 
slike feilregistreringer bli oppdaget på et tidlig tidspunkt slik at nødvendige justeringer kan gjøres. 
Rapporten kan også brukes når artikler skal plasseres på lageret etter at varemottak er registrert.  
Dersom lageret har oppdatering pr lokasjon vil aktuell lokasjon registrert i varemottak bli vist. Har 
ikke lageret oppdatering pr lokasjon vises aktuelle lokasjoner som varen kan legges på. 
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Artikler 

Beholdningsliste 
Meny: Rapporter>Artikler>Beholdningsliste 

 
Rapporten brukes til å få en detaljert oppstilling over beholdning.  
 

 
 

Listen gir en oversikt over beholdningen for den enkelte vare. Fysisk beholdning, Tilgjengelig 
beholdning, Sperret, Reservert, Restnotert, i Ordre og i Bestilling. Rapportutskrift til Excel gir deg 
mulighet til å sortere kolonnene slik du måtte ha behov for. 
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Lagerverdiliste 
 

Meny: Rapporter>Artikler>Artikkel lagerverdiliste 
 
Lagerverdilisten brukes til å finne verdien av beholdningen på lageret ditt. For å avstemme 
lagerverdien med beholdningskontoen i regnskapet er dette en nyttig rapport.  Avstemming mellom 
eHandel og Økonomi er nærmere beskrevet i et eget kurshefte. 
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Utvalgskriterier: 
 

 
 

Dersom du har flere beholdningskonti kan du for eksempel velge ut en bestemt beholdningskonto 
du ønsker å få verdien på. Dersom du har merket artikler for utgått vil det være nyttig å vite om det 
finnes beholdning på disse og verdien av beholdningen. 
 
Styringsparametere: 
 

 
 

Dersom du tar ut rapporten ved månedens slutt før du har begynt å registrere inngang eller utgang 
på ny måned vil det være riktig å velge Gjeldende lagerantall. Dette gjelder også etter en 
lagertelling. Har du begynt å registrere på en ny måned velger du Inngående beholdning for måned 
og angir måneden. Angir du for eksempel måned 4 (april) får du verdien pr 31. mars. 
 
Antall på lager kan du velge mellom: 
 

 
 
 Dette for at det for eksempel skal være mulig å ta ut rapport for alle artikler med beholdning < 10. 
 
Priser: 
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Du kan velge hvilken pris lagerverdilisten skal vise. Normalt er det vanlig å bruke Siste kostpris 
eller gjennomsnitts kostpris, men du har flere andre valg om det er interessant for deg. Velger du 
Kostpris kan du velge Siste kostpris Alle, høyere enn, lavere enn eller lik den verdien du ønsker. 
Velger du netto salgspris (ex mva) eller Brutto salgspris (inkl mva) må du velge det 
Prislistenummer du ønsker.  
 
Summering: 
 

 
 

Du kan velge om du ønsker rapporten summert pr beholdningskonto eller pr artikkelgruppe. Du 
kan videre velge: 
 
Skrive artikkel?  Hvis Nei blir bare hoved og undergruppene skrevet ut.  
Liste alle artikler? Hvis JA skrives også artikler med null i beholdning ut. 
Liste alternative lokasjoner? Hvis JA viser rapporten hvilke andre steder artikkelen kan ligge.  
 

 
 

For hver artikkel skrives lokasjon, beholdning, Antall pr enhet, pris, lagerverdi, omløpshastighet 
og liggedager i gjennomsnitt.  
 
På siste side vises verdien totalt for lageret, omløpshastighet og liggedager i gjennomsnitt. 
 
Rapporten kan skrives til Ekstern tjener og deretter for eksempel Excel, men siden den inneholder 
summeringer og mange deloverskrifter, er den ikke så egnet til videre bearbeiding i Excel. 
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Artikler uten bevegelse 
Meny: Rapporter>Artikler>Oversikt Artikler uten bevegelse 
 
Hyllevarer er det alltid ønskelig å ha en oversikt over. Rapporten Artikler uten bevegelse hjelper 
deg med å identifisere disse. 
 
Rapporten viser alle artikler som ikke har hatt noen bevegelse siden angitt dato, og kan kjøres med 
utvalg på fra-til lager, hoved- og undergruppe og artikkel. Rapporten er sortert pr. lager og viser 
lokasjon, beholdning og lagerverdi beregnet ut fra siste eller gjennomsnittlig kostpris avhengig av 
valg på selskapsnivå. 
 

 
 
Rapporten gir følgende oversikt: 
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Skapliste 
Meny: Rapporter>Artikler>Skapliste 
 
Denne rapporten viser hvilke artikler og hvilke mengde pr artikkel samt lokasjonen på lagrene som 
blir forsynt via funksjonaliteten Aktiv Forsyning. Forutsetningen er at artiklene må være definert 
med bestillingsmengde ved lokal forsyning for lageret du kjører rapporten på. Du kan søke fram til 
aktuelt forsyningslager ved å bruke nedtrekkspilen dersom du har flere lager som utleverer varer 
via Aktiv forsyning, og rapporten kan begrenses på artikkelgrupper, leverandør og/eller artikkel 
hvis det er aktuelt for deg. 
 
Du kan sortere utskriften artikkelnummer, hovedlokasjon og artikkelnavn. 
 

 
 
 
 

ABC-analyser 

Meny: Rapporter>ABC-analyser artikler> artikkelgrupper og leverandører 
 
Rapporten viser omsetningsverdi, lagerverdi og lagringstid pr. artikkel, artikkelgrupper eller 
leverandører. Du kan velge sortering på omsetningsverdi, lagerverdi eller lagringstid. Rapporten 
kan bl.a. benyttes til å lage 10-på-topp-lister med ulike kombinasjoner. Rapporten egner seg for 
eksport til Excel for viderebehandling der. 
 
Forutsetning er at statistikk må være initiert og statistikk *SYST_15 Lager/Artikkel må være 
definert med periodetype 12 = Måned. Statistikk må ligge i statusgangen for ordretypene og 
dagslutt må kjøres. 
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Tilsvarende kan du kjøre ABC-analyser på artikler og kunder. 
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Faste registre 

Meny: Rapporter>Faste registre 
 
Her ligger det rapporter over faste registre i systemet, og i tillegg finnes en rapport som lister 
fullmakter pr. bruker og enhet. Ellers er det meste som gjelder brukere samlet i ulike rapportutvalg 
i Brukeradministrasjon. 
 

Artikkellister og prislister 

 
 

Fullmakt pr bruker 
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SPØRREBILDER 
De fleste spørreprogrammer er samlet under dette menypunktet. Alle spørrebildene blir presentert i 
gridform og resultatet lar seg enkelt skrive ut eller eksportere til Excel for videre bearbeiding. 
Kolonnene kan også sorteres. Høyreklikk på overskriftene og prøv deg frem. Ingen data kan 
ødelegges når du bruker spørrebildene. 
 
Spørrebildene er delt inn i: 
 
Salg 
Innkjøp 
Artikkel/beholdning 
Signaturlogg 
 
 
 

Salg  

Spørre på salgsordre 
Meny: Spørrebilder>Salg>Spørre på salgsordre 
Programmet viser salgsordre, internordrer, intern vareoverføring, bestillingskladder og 
forespørsler. 
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Den øverste blå linjen er søkbar og det er ikke nødvendig å legge inn noen begrensninger i hodet 
før en skriver inn direkte på den blå linjen. Ved å klikke på en ordre kan du få vist selve ordren, 
sende ordren til neste status (om det er en frivillig status du er inne på) eller få oversikt over 
genererte ordre (dersom ordretypen kan generere nye ordrer - se ordrerelasjoner i heftet for 
Grunndata og brukeroppsett) for eksempel bestillingskladder. 
 

 
 
Her ser du at bestillingskladden har generert en innkjøpsordre som ligger i status 45 
Ordrekorrigering. Ser du på fanen Genererte ordre pr linje får du oversikt over alle linjene og 
eventuelt alle innkjøpsordrelinjene som er generert med statuser etc. 
 

 
 
Klikker du da på Signaturlogg vises det hvem som har godkjent bestillingskladden og når. 
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Spørre på Faktura 
Meny: Spørrebilder>Salg>Spørre på faktura 
 
Her kan du spørre på faktura og kreditnota. Opprinnelig typetekst fremkommer slik at det er lettere 
å identifisere fakturaen. I tillegg kan du se statusen til fakturaen. 
 

 
 
Dersom fakturaens grunnlag er en ordre kan en se den eller en kan velge å se hele fakturaens 
innhold som eksemplet her viser. 
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Innkjøp 

Spørre på handlevogner 
Meny: Spørrebilder>Innkjøp>Spørre på handlevogner 
 
Dette programmet viser kun bestillingskladder. Ved å stokke om på kolonnene eller scrolle til 
høyre ser du hvem som er godkjenner for handlevognen. Kolonnene kan sorteres og på den blå 
linjen kan du skrive inn for å gjøre et direkte søk eller avgrense søket ditt ytterligere. 
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Ved å stille deg på en bestillingskladd kan du se selve bestillingskladden (i Windows-format), få 
oversikt over genererte ordre (om status er 99) eller sende ordren til neste status om det er en 
frivillig status. 
 
Vis ordre ser slik ut for en bestillingskladd: 
 

 
 
Som du ser ligger denne ordren i status 31, dvs den ligger til godkjenning. 
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Spørre på innkjøpsordre 
Meny: Spørrebilder>Innkjøp>Spørre på innkjøpsordre 
 
Her kan du se oversikt over innkjøpsordrene som er i systemet. Ved å søke i den blå linjen kan du 
gå direkte til en innkjøpsordre, en bestemt dato, status etc. Vær oppmerksom på avhukingen Vis 
kun ordre som ikke er ferdig levert øverst i spørrebildet. Den begrenser søket fra 0 til 19 i status.  
 

 
 
Ved å stille deg på en ordre kan du velge mellom å vise ordren, vise ordrebekreftelsen, registrere 
varemottak, skrive ut varemottakslisten eller vise fakturaen (om det er generert fakturalinjer i 
eHandel - avhengig av systemparameter i fakturabehandling.) 
 

 
 
 

Spørre på artikler med innkjøpsbegrensning 
Meny: Spørrebilder>Innkjøp>Spørre på artikler med innkjøpsbegrensning 
 
Dersom det er satt innkjøpsbegrensning på en avtale, en artikkel, en artikkelgruppe etc. kan du få 
en oversikt over hvilke artikler som inngår her ved å bruke dette programmet. Begrensning angitt 
på viser hvilket grunnlag det er gitt begrensninger på. I dette tilfellet kun på artikkelnivå. 
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Ved å markere en artikkel og deretter dobbeltklikke på den vises det hvem som har tilgang. Andre 
valg du kan gjøre er Vise artikkelinformasjon (vedlikeholdsbildet), vise artikkelgruppeinformasjon, 
og vise lagerinformasjon. 
 

 
 
Her vises det hvem som har tilgang: 
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Velg om tilgangen skal gjelde forbruksenheter/brukere som skal ha adgang eller de som ikke skal 
ha adgang. Med dette kan du alltid velge det som er mest vedlikeholdsvennlig for de forskjellige 
avtalene/gruppene/artiklene. 
 
Velg Forbruksenhet og deretter trykk knappen Legg til. Da vil alle brukere knyttet til denne 
kunden kunne kjøpe/ikke kjøpe inn på denne avtalen/artikkelen/ artiklene knyttet til denne 
gruppen. 
 
Alternativt Velg Bruker og trykk knappen Legg til. Da vil denne brukeren kunne kjøpe inn/ikke 
kjøpe inn artikkelen/ artiklene knyttet til denne gruppen uansett hvilken kunde/forbruksenhet 
vedkommende er knyttet til. 
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Artikkel/beholdning 

Spørre på artikkelinformasjon 
Meny: Spørrebilder>Artikkel/beholdning>Spørre på artikkelinformasjon 
 
Dette er et mye brukt program for de som bruker lagerstyring da det viser med et øyekast hvordan 
beholdning er for en artikkel. Programmet har 2 faner. Lager - leverandør viser dette: 
 

 
 
Ved å klikke på et av tallene som er understreket kommer du rett inn i lageroversikten og på riktig 
fane der. Klikker du her på tilgjengelig vises dette bildet: 
 

 
 
Her vises det at det er 7 på lager som består av 2 forskjellige partinummer (det har vært 2 
forskjellige mottak på denne beholdningen.) I tillegg ser du at det er 10 som er restnotert og da er 
disponibel beholdning minus 3. 
 
Stiller du deg på en av linjene for eksempel parti 9963 og trykker Vis detaljer kommer du inn i 
lagerloggen som viser 3 linjer for dette partinummeret. 
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Her vises det at det er en innkjøpsordre på 5, en internordre som viser -5 (uttak) og en kreditnota 
som legger disse 5 inn på lageret igjen. 
 
Og scroller du vil du se flere opplysninger om hendelsene. 
 

 
 
Som du ser vises partinummeret øverst i den blå filterlinjen. Tar du bort dette vises alle 
partinumrene. 
 
Klikker du på feltet for restnotert ser du selve ordren som er grunnlaget for restnoteringen. 
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Og Artikkel – pris – telling viser dette: 
 

 
 
Her ser du kostprisen på varen, hovedlokasjonen og opplysninger fra siste telling. Liggedager og 
Omløpshastighet vises også for denne varen på dette lageret. 
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