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Uniconta Lager 

I Uniconta Lager kan varer oprettes, købes og sælges. 

Beholdninger kan ses og føres på lagersteder og 

placeringer, på varianter og dimensioner, samt 

serienumre og batch.  

Alt kan herefter sælges som enkeltvarer eller på 

styklister. Reservationer og beholdninger kan løbende 

checkes. 

Økonomisk og fysisk lagerstyring 
I Uniconta er der både økonomisk lagerstyring, dvs. når 

du køber og sælger, så ajourføres lageret med antal og 

værdi og fysisk lagerstyring, dvs. når du køber og sælger, 

så kan du følge varens fysiske placering. 

Derudover får du en specificeret fysisk økonomisk 

lagerstyring, hvad koster varen, hvor den er.  

Antag at du har et lager 1 og 2. På lager 1 er der 

modtaget 10 stk. til kr. 100,00. På lager 2 er der 

modtaget 10 stk. til kr. 110,00.  

Hvis du benytter kostmodelen Gennemsnit, så trækkes 

der en gennemsnitskostpris Hvis du benytter modellen 

FIFO, så benyttes der ægte kostpris pr. lagersted. 

Knivskarp styring 
Uniconta Lager benyttes, når du har brug for knivskarp 

styring af lagerenheder, dvs. når et vareparti og enheder 

skal kunne følges, og den ægte lagerværdi af køb og salg 

skal beregnes. 

Lagerstyring benyttes sjældent til f.eks. forbrugsstoffer 

og smådele, som skruer og møtrikker. Her benyttes 

almindelig lagerføring med køb og salg. 

Man kan altid se en aktuel beholdnings-oversigt med 

lager, disponibelt lager, ordret og reserveret. Den enkelte 

vare mærkes både med placering og kostpris, såvel når 

den købes og sælges. Man kan bestille varer og med det 

samme se, hvad der er bestilt. 

Du kan opdatere modtagesedler og se, hvad der er 

modtaget, Du kan derefter sagtens levere og fakturere 

varen (ordre), selvom købsfaktura ikke er opdateret. Det 

er ægte lagerstyring. 

Lokationsstyring 
Lokationsstyring følger med lagerstyring. Med 

lokationsstyring kan du købe til, sælge fra og flytte 

mellem lagersteder. Det betyder at du har såvel et fysisk, 

som et økonomisk lager. 

Du har et lagerkontoudtog, der nøjagtigt viser 

bevægelser og betydning for lagerværdien.  

 

Det er et imponerende redskab til at analysere 

lagerværdier. 

Færdigmeld stykliste til eget lager 
Færdigmelding af styklister sikrer at en vare kan samles 

og lægges på lager, således at varen kan sælges som 

en. Serienumre, placering osv. på varer der indgår i den 

samlede stykliste vil blive trukket på 

færdigmeldingstidspunktet.  

Rapporter 
Uniconta har standard en lang række rapporter, men 

kræves yderligere, så er der er WYSIWYG 

rapportgenerator indbygget, så rapporter kan designes 

helt frit. 

Uniconta Lager indeholder bl.a.  

 Ubegrænset antal varenumre 

 Type Vare, Ydelse, Stykliste 

 Lokationer og Placeringer 

 LOT-styring 

 Batch og Serienummerstyring 

 Ægte lagerregnskab, økonomisk og styk 

 Salgspris i valuta 

 Kundeprislister 

 Kostprismodel Fast, FIFO eller gennemsnit 

 Ægte kostpris-beregning, helt ned på 

vareniveau 

 Reservering af varer til ordre 

 Beholdningsoversigt, i ordre ind/ud, reserveret 

 Kundens/Leverandørens varenummer 

 Variantstyring 

 Diverse måleenheder, stk., meter, liter osv. 

 Lagerkladde 

 Diverse rapporter 

 Statistik 

Kom videre 
Besøg os på www.uniconta.dk eller skriv til os på 

info@uniconta.com. 

http://www.uniconta.dk/
mailto:info@uniconta.com
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Featureliste 

Batch 
Mulighed for batchstyring 

Fysiske bilag 
Vedhæft fysiske bilag til alle poster 

Generelt 
Dellevering og delmodtagelse af vare 

Indkøb 
"Standardkøb”, som foreslås på ordrelinjer og felter til 

lagersted på varen for de varer, som har fast lagersted. 

Dannelse af indkøbsordre pr. leverandør ud fra 

genbestillingslister 

Genbestillingsliste ud fra minimumslager 

Kladde 
Lageroptællingsliste. Efter man har påført den korrekte 

lagerbeholdning, kan ændringerne overføres til en 

lagerkladde og bogføres 

Lagerkladden har fået tilføjet en række felter til kontering, 

så man direkte i kladden kan bestemme de konti, som en 

operation skal bogføres på. Er de tomme, styres det via 

grupper og systemkonti. 

Lagerkort 
Minimumslager 

Salgspriser og rabatter 

Procent og på solgte enheder 

Varebeskrivelser sprog 

Beholdninger 

Lagersted 
Mulighed for lagerlokationer 

Mulighed for hyldeplacering 

Priser 
Dækningsgrad og dækningsbidrag på prislister 

Mulighed for kundeprislister - inklusiv sprog og kundens 

varenumre 

Mulighed for leverandørprislister - inklusiv sprog og 

leverandørens varenumre 

Rapporter 
Lagerstatusrapport 

Lagerstatistikrapporter og tabeller 

Statistikrapport på sælger 

Leveringskonto som statistikkonto 

Salg 
"Standardsalg”, som foreslås på ordrelinjer og felter til 

lagersted på varen for de varer, som har fast lagersted 

Serienummer 
Mulighed for serienummerstyring 

Statistik 
Vare-/kundestatistik, sælger-/kundestatistik/EU-Salg 

Varer 
Styklister 

Produktionsstyklister 

Variantstyring 
Mulighed for 2 varianter per vare 


