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Hensikt: 
Justere lageret i forhold til telling pr. produkt eller pr. vareparti (eks. pr. serie / LOT-nr., holdbarhetsdato og lignende). 

Muligheten for telling pr. vareparti kom først i versjon 4.50.x.  

Nedenfor er beskrevet lagertelling pr. produkt og pr. vareparti., dvs. basert på saldotabellen eller varepartitabellen. 

 

Generelt: 
 

Generelt om antall som telles kontra det antallet som er tellbart. 
Når lageret skal telles må det tas hensyn til det antallet som er plukket el. ferdigmeldt, men ikke fakturert. I lagersaldotabellen 

finnes oversikt over antall på lageret (evt. på hvert av lagrene hvis flerlager) og det er i denne tabellen man fortar korrigering av 

antallet. Det er således viktig å være klar over hvordan feltet Fysisk beholdning oppdateres i Visma for å vite hvor mange Visma 

forventer at det skal være på lageret. Fysisk beholdning oppdateres på følgende måte: 

 Øker ved varemottak i forbindelse med innkjøp (dvs. trans.type lik 6 i ordreregistreringen) 

 Øker / minker umiddelbart ved lagring av ordrer med ordretype = 4 (Realisert ordre) 

 Minker ved godkjenning etter fakturautskrift på vanlig salgsordrer (dvs. trans.type 1 el. 2) 

Mao. så endres ikke Fysisk beholdning ved ferdigmelding av salgsordrer, men først ved fakturautskrift. Dette til tross for at varen 

normalt er levert fra lageret ved ferdigmelding.  

 

Ovennevnte innebærer at man ved varetelling må ta hensyn til det antallet som er ferdigmeldt, men ikke fakturert (tilsvarende for 

kreditnotaer ved innkjøp). Dette skjer automatisk ved at feltet Tellbart antall i lagersaldotabellen viser det virkelige antallet som 

tellingen skal vurderes mot. Tellbart antall er således lik Fysisk antall minus det antallet som er ferdigmeldt, men ikke fakturert 

(vanlig salgsordrer og kredit innkjøpsordrer). Tellbart antall får først verdi når man har angitt at produktet er under telling, jfr. 

stegene i forbindelse med varetelling som er angitt nedenfor. 

 

Visma vil selv automatisk justere Fysisk beholdningen riktig ved varetelling. Eks. fysisk beholdning viser 7. Har ekspedert 2 stk. 

som ikke er fakturert. Foretar varetelling og teller til 4 stk. (skulle vært 5 i følge Visma). Nå vil den fysiske beholdningen 

automatisk bli justert fra 7 til 6 etter varetellingen. Fysisk beholdning blir altså ikke lik det man talte (4 stk.), fordi dette vil skje når 

de 2 som er ekspedert blir fakturert. Enkelt sagt skal man legge inn i Telt antall det man teller på lageret. Man må dog være klar 

over at lagerverdilisten viser Telt antall pluss det som er ferdigmeldt, men ikke fakturert.  

Derfor bør man fakturere alt som er ferdigmeldt før telling gjøres. 

 

Forberedelse før selve varetellingen. 
Varelageret justeres i tabellen Lagersaldoer. Har man flere lager vil det være en lagersaldotabell for hvert lager. Normalt har man 

allerede et skjermbilde som er egnet for lagertellingen. For de som har ØB menyene finnes dette  

 For versjon 4.xx  og 5.x og høyere under ØB Logistikk, Vedlikehold lager, Vedl.lagertelling 

 I Visma sine standardbilder under knappen Lagertelling i Logistikkprosessen (versjon 4) eller Logistikk, Lagertelling 

(versjon 5 og høyere) 

(versjonsnummeret finner man ved å velge Hjelp, Om) 

 

Pass på å sett følgende styringer for varetellingsbildet: 

 Må sørge for at man ser alle lagersaldolinjene. Antallet vises med høyre musetast og Tell rader. Dersom antallet er høyere 

enn det som er lastet inn (se nedenfor) så må et av følgende gjøres avhengig av hvilke versjon som benyttes: 

 Dersom versjon 3.xx. Inn på Opsjoner, Preferanser. Angi Rader i resultatsettet tilstrekkelig høyt til å få med alle 

produktene (eks. 100000). Tast F5 (versjon 3.70) eller F9 (tidligere versjoner for å friske opp skjermen). 

 I versjon 4.xx og 5.x og høyere vises 1.000 eller 10.000 lagersaldolinjer om gangen. Hvis man har Design så 

økes dette antallet ved å stå i tabellen, taste ctrl+D (inn i designmodus), høyre musetast, Andre preferanser, øke 

antallet i Rader i resultatsettet, OK. Tast så ctrl+D (ut av designmodus) og F5. Hvis ikke Design må tellingen tas 

i flere omganger dersom man ikke ser alle produktene. 

 Dersom ØB-bildene benyttes er det i versjon 4.60.x og høyere hentet frem inntil 50.000 produkter som vil holde 

for de fleste. 

 Påse at det ikke ligger igjen noe i telt antall fra forrige telling. 

 Dersom noen produkter savnes på denne listen kan det skyldes at det ikke har vært bevegelse på produktet enda. I så fall 

kan det opprettes lagersaldo på produktet manuelt ved å gå inn på produktet, velge Behandling, Opprett lagersaldo. 

Kan også skyldes at produktet er Unntatt lagerhåndtering. I sp fall opprettes ingen lagersaldo på produktet. 

 Påse at det ikke finnes verdi i kolonnen Prosessnr. Denne kolonnen hentes frem med ctrl+U, sett hake på 

Kontrollkolonner nederst i vindu. Finn så Prosessnr. i den lange listen (skjulte kolonner) og tast OK. 

[LAGERSALDOER] «Lagertelling pr. produkt og pr. vareparti i Visma Business» 
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Mulig melding ved operasjonen Korriger beholdning. 

 
Når man foretar Steg 7 (steg 8 ved telling av varepartier), dvs. Korriger beholdning kan man oppleve at det er flere lagersaldolinjer 

som ”henger igjen” og ikke blir korrigert. Samtidig får man meldingen. 

 
 

Årsaken er man forsøker å angi en beholdning som er mindre enn det som totalt er reservert på produktet på angitt lager. Da dette 

er selvmotsigende vil ikke Visma godta den angitte lagerbeholdningen FØR man evt. har trukket tilbake reservasjonen. Vi opplever 

at dette også kan skyldes falske reservasjoner og at man da trenger hjelp til å få løst opp disse. 

 

Produktene blir reservert i ulike handlinger. De mest vanlige er: 

 

Gruppe A handlinger: 

 Ved utskrift av Plukkliste 

 Ved ferdigmelding, men da får man ikke denne meldingen. Antallet justeres da automatisk til det man legger inn + det 

som er reservert ved ferdigmelding (jfr. beskrivelse ovenfor) 

 

Gruppe B handlinger: 

 Rader lagt inn manuelt 

 Man har satt på parameteren Reserver ved lagring under Behandlingsmåte  på produktet. 

 

 
 

 

Gruppe C handlinger: 

 Falskereservasjoner 

 

Reservasjoner gjort med gruppe B kan man trekke tilbake via en egen funksjon. Før det gjøres må man dog frigjøre produktet 

fra Telle-operasjon i og med denne operasjon sperrer produktet for endringer i lagersaldotabellen (sikkerhet). Stegene ved en slik 

frigjøring er: 

1. Fjern det som er lagt inn i Telt antall (ikke angi 0, men ta bort tallet i Telt antall). Husk tallet og Lagre. 

2. Foreta operasjonen Korriger beholdning. Nå skjer ingen endring i lagersaldoen. 

3. Gå tilbake til steget Overfør til lagertelling. Marker linjen og velg h.musetast, behandling, Trekk tilbake reservasjoner. 

4. Foreta så alle stegene i lagertellingen for dette produktet. 
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Når denne metoden benyttes skal man være klar over at evt. manglende reservasjoner ved ordrereg. som følge at man ikke hadde 

tilstrekkelig å reservere vil bli permanent reservert etter at man har trukket tilbake reservasjonene. Mao. så fikk man frigitt det som 

var forhåndsreservert, men tilgjengjeld har Visma reservert det resterende antallet. Dette er å betrakte som en feil og i disse 

tilfellene må man benytte samme metode som under Gruppe A, Manuell korrigering av lageret. 

 

Reservasjoner gjort med gruppe A. 

Her har man 2 alternative metoder. 

 Trekke tilbake aktuelle plukklister (husk å fjern de fra lager slik at varene ikke blir plukket) 

 Foreta justering av lageret ved Manuell korreksjon. 

 

Foreta Manuell korreksjon innebærer følgende: 

1. Fjern det som er lagt inn i Telt antall (ikke angi 0, men ta bort tallet i Telt antall). Husk tallet og Lagre. 

2. Foreta operasjonen Korriger beholdning. Nå skjer ingen endring i lagersaldoen. 

3. Velg fliken Lagerjustering i ØB-bildene eller i Visma sine standardbilder velges Korreksjoner under Logistikkprosessen. 

Her opprettes en ordre med Transtype = 4 og Ordretype = 4. Man legger så inn en linje der antallet settes lik det som 

lageret skal justeres med for å bli korrekt (positivt antall medfører reduksjon og negativt antall medfører økning). Når 

ordren lagres er justeringen skjedd på lagersaldoen. 

 

Reservasjoner gjort med gruppe C. 

Dette kan forekomme i mange tilfeller og ut fra ulike situasjoner. Dette skjer relativt ofte i forbindelse med endringer i 

lagerhåndtering fra en versjon til en annen. Ofte ved at Lagerstyringen er forbedret gjennom at det er satt på en del sikkerheter og 

begrensninger. 

Det kan være utfordrende å få løst opp slike reservasjoner, men noen tips kan være: 

 I versjon 5.3 og høyere av ØB bildene finnes det noen ferdige skjermbilder som kan være til stor hjelp. Disse er: 

o 61 Vedlikehold lager, Reservasjoner 

o 61 Vedlikehold lager, Lagerstatuser 

o 61 Vedlikehold lager, Lagerjusteringer for manuell justering av antallet 

 Dersom man ikke har fått lagt inn de siste ØB Bildene anbefales selvsagt det. Alternativt må man hente inn Lagersaldo-

tabellen og koble til Varepartier og reservasjoner selv. 

 Det kan også hende man må forsøke å slette Reservasjoner direkte i reservasjonstabellen.  
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Fremgangsmåte ved selve lagertellingen: 
 

Nedenfor følger beskrivelse av begge lagertellingsmetodende, dvs. både pr. produkt og pr. vareparti. 

PS! I versjon 4.60.2 er det en feil som gjør at denne versjonen ikke må benyttes til lagertelling. 

 

Gangen i selve lagertellingen pr. produkt. 
Det er denne metoden som skal benyttes på alle produkter som IKKE TELLES pr. serienr., holdbarhetsdato eller 

plassering. 

 

Alle stegene i lagertellingen skjer i lagertellingsbilde. MÅ følge alle punktene i stigende rekkefølge. 

 

1. Merk alle linjene (ctrl+A) evt. produktene i en angitt gruppe. Velg Behandling, Regenerere lagersaldoer. Får da 

opp et vindu som vist nedenfor: 

  
Dersom man har mange produkter eller mange transaksjoner kan dette ta lang tid (flere timer). Bør ikke 

kjøres mens Visma er i bruk. 

 
2. Merk alle linjene (ctrl+A) evt. produktene i en angitt gruppe. Velg så Behandling, Overfør til lagertelling. Skal nå 

få verdien 1 i kolonnen Lagersaldostatus, dvs. at produktet er under lagertelling (man må ikke selv taste inn 

verdien 1 i denne kolonnen). I kolonnen Tellbart antall skal det vises Fysisk beholdning minus det antallet som er 

Ferdigmeldt, men ikke fakturert (salgsordrer med ferdigmeldt større enn 0 og innkjøpsordrer med ferdigmeldt 

mindre enn 0). Det er altså Tellbart antall som lagertellingen skal måles mot (ikke Fysisk antall). 

Alle produktene som er overført lagertelling vil nå være sperret for ferdigmelding, plukklister, varemottak og 

andre bevegelser på lageret. 

 

3. Skriv så ut tellelisten (trykk på skriveren) 

 

4. Foreta selve tellingen (evt. for en aktuelle gruppe) 

 

5. Fyll inn det nye antallet i kolonnen Telt antall og lagre. Da vises differansen i forhold til Tellbart antall i kolonnen 

Telledifferanse. 

 

6. Dersom man ønsker en avviksliste må denne skrives ut nå. Avvikene vises i kolonnen Telledifferanse. 

 

7. Når antallet er tastet inn merkes alle linjene i lagersaldotabellen (ctrl+A) evt. produktene i en angitt gruppe. Velg 

så Behandling, Korriger beholdninger. 

 

8. Valgfri: Kan nå hente opp alle produkttransaksjonene som ble laget i forbindelse med lagerkorrigeringen. Disse 

har alle trans-type 4. Markere disse og velge Behandling, Bokføre kostnader. Kan nå få laget automatisk 

korreksjonsbilag for lageret. 
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Gangen i selve lagertellingen pr. serienr. 
Det er denne metoden som skal benyttes på alle produkter som TELLES pr. serienr., holdbarhetsdato eller plassering. 

 

MÅ følge alle punktene i stigende rekkefølge. 

 

 

1. Inn i Lagersaldotabellen. Merk alle linjene (ctrl+A) evt. produktene i en angitt gruppe. Velg Behandling, 

Regenerere lagersaldoer. Får da opp et vindu som vist nedenfor: 

  
Dersom man har mange transaksjoner kan dette ta lang tid (flere timer). Bør ikke kjøres mens systemet er i 

drift. 

 

2. Inn i varepartitabellen. Merk alle linjene (ctrl+A) evt. produktene i en angitt gruppe. Velg så Behandling, 

Overfør til lagertelling. 

Skal nå få verdien 1 i kolonnen Varepartistatus, dvs. at produktet er under lagertelling (man må ikke selv 

taste inn verdien 1 i denne kolonnen). I kolonnen Tellbart antall skal det vises Fysisk beholdning minus det 

antallet som er Ferdigmeldt, men ikke fakturert (salgsordrer med ferdigmeldt større enn 0 og innkjøpsordrer 

med ferdigmeldt mindre enn 0). Det er altså Tellbart antall som lagertellingen skal måles mot (ikke Fysisk 

antall). 

Alle produktene som er overført lagertelling vil nå være sperret for ferdigmelding, plukklister, varemottak og 

andre bevegelser på lageret. 

 

3. Fyll inn tallet 0 i kolonnen ”Telt antall”. Gjøres enkelt ved å legge 0 i første linjen, Kopiere denne verdien 

(ctrl+C), markere hele kolonnen og Lime inn (ctrl+V). 

 

4. Skriv ut telleliste eller overfør til håndterminalen. 

 

5. Foretar telling. 

 

6. Fyller så inn talt antall i ”Telt antall” i kolonnen. 

 

7. En evt. avviksliste må settes opp som en kombinasjon av Telledifferanse på varepartiene og summen av de 

ordrelinjene som er lagt inn under punkt 9. Dette må normalt tas over i Excel og redigeres der. 

 

8. Merker så ALLE varepartilinjene opp og velger Behandling, Korriger beholdninger. 

 

9. De Serienr. som man ikke hadde på tellelisten, men som man fant under telling må nå legges inn som tilgang 

lager under valget ”Vedlikehold lager”, Lagerjustering eller Avgang/tilgang lager. I begge tilfellene må 

hentes inn kolonnene for Serienr. og evt. holbarhetsdato og plassering slik at disse feltene blir fylt ut. 
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Lagerverdiliste. 
Lagerverdien kan enten vurderes ut fra FIFO-kostpris eller ut fra gjenanskaffelsesprisen (dvs. kostprisen/innkjøpspris i pris/rabatt-

matrisen) 

 

Lagerliste ut fra FIFO-kostpris finnes i: 

 I ØB-bildene under 6..Lagerstyring, 20..Rapporter, 20..Lagerverdioversikt hvis versjon 3.xx 

 I ØB-bildene under ØB Logistikk, Lagerrapporter, Lagerverdi (kr), FIFO hvis versjon 4.xx og 5.x og høyere 

 I Visma sine standardbilder under knappen Lageroversikt i Logistikkprosessen. 

 

Lagerliste ut fra innkjøpspris eller kostpris betinger følgende (velger enten innkjøpspris el. kostpris. Fremgangsmåten er den 

samme for begge. Her er beskrevet ut fra innkjøpsprisen): 

 Har angitt Lagernr. på alle linjene med innkjøpspris i Pris/rabatt matrisen 

 Har innkjøpspris på alle produktene med beholdning på de enkelte lagrene. 

 Har kun en innkjøpspris pr. produkt. 

 Må ha fortatt Fakturamottak på alle innkjøpsordrer som det er gjort Varemottak på 

 

I versjon 3.xx må en slik rapport lages. Den lages ut fra Pris/rabatt matrise-tabellen slik som angitt nedenfor. 

 
Inn på Opsjoner, Preferanser. Angi Rader i resultatsettet tilstrekkelig høyt til å få med alle produktene (eks. 100000) 

 

Utskrift av rapporten skjer ved å kopiere hele rapporten over i Excel, legg til en utregingskolonne der innkjøpsprisen er multiplisert 

med Realisert beholdning, samt at denne kolonnen er summert i bunnen av rapporten. 

 

 

I versjon 4.xx og 5.x og høyere finnes slik rapport under ØB Logistikk, Lagerrapporter, Lagerverdi (kr). Velger her mellom 

Kostpris, Innk.pris eller den beste som er siste FIFO pris (kom i en av de siste versjonene).  

Rapporten basert på Kostpris eller Innkjøpspris må tas over i Excel og summeres der. Dette gjøres ved å velge Utskrift til Excel. 

Dersom rapporten viser både Realisert beholding og Urealisert lagerøkning skal disse summeres først for å få Fysisk beholdning. 

Deretter multipliseres Fysisk beholdning med kostprisen / Innkjøpsprisen for å få lagerverdien. 

 

 

Denne kolonnen er hentet 

inn fra underliggende 

tabeller Lagersaldoer ved 

først å dobbeltklikke på 

Lagersaldoer i 

underliggende tabeller og 

deretter velge Realisert 

beholdning 

Har gjort utvalg på kun de 

med innkjøpspris ulik 0 

MÅ være satt inn 

lagernr. på alle linjene 
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