
Opsætning af import og eksport til LMe-mobil’s arbejdsseddelsmodul. 
 

Formatsæt for import af arbejdsseddel i LMe-partner (LMe-Mobil). 
 

LMe-partner kan importere følgende formater (Windows ANSI tegnsæt): 

 Tegnsepareret tekstformat 

 Fastlængde fil 

 

Bemærk at importen skal konfigureres via ”Opsætning -> Udveksling -> Marker Arbejdsseddel udvekslingen og klik på 

”Ret”-> Definer Feltknytning. På samme side ses desuden en beskrivelse af felt mapningen. 

 

Herunder ses et udpluk af felter som kan anvendes i forbindelse med indlæsning af en ny arbejdsseddel. 

Feltnavnene behøves ikke at være navngivet som vist nedenfor, og rækkefølgen er underordnet. I import opsætningen 

kan der angives, om importfilen indeholder en header eller ej. 

 

Bemærk! Hvis arbejdssedlen skal kunne vises korrekt i kalenderen efter import skal montoer, datotekst og forventet slut 

være udfyldt med fornuftige værdier. 

 

 Felt (LMe-partner) Indhold Maks. 

længde 

Eksempel 

1 Kontonr Kontonr hos Lemvigh-Müller 6 12345 

2 Reference Eventuel kontaktperson hos kunden 20 Henning Andersen 

3 Kunde Kundens navn 26 Lemvigh-Müller 

4 Adresse Kundens adresse 26 Nordager 1 

5 Adresse2 Kundens adresse 26 E-Business afd. 

6 Postnr Kundens postnummer 4 6000 

7 Bynavn Kundens bynavn 22 Kolding 

8 Telefon Kundens telefonnr 20 0045 3695 5555 

9 Email Kundens e-mail adresse 100 Lme-

support@lemu.dk 

10 OrdremodtagerInitial Initialer på den person der har oprettet jobsedlen. 

Initialerne skal være kendt/oprettet i LMe-partner 

4 KARJ el. 1234 

11 Kundekontonr Kundens kontonummer 20 36955000 

12 Projektnr Sagsnummer fra administrativt system  S123456 

13 AdmJobnr Arbejdsseddelløbenummer fra administrativt system  123456-1 

14 MontoerId Montørens brugernr til LMe-partner. Montøren skal være 

oprettet som bruger i LMe-partner. 

6 112233 

15 MontoerInitial Montørens initialer, skal være kendte i LMe-partner. 4 Eks. ”TLO” eller 

1234 

16 Beskrivelse Jobbeskrivelse 255 Montering af 

loftarmatur 

17 Kunderekvnr Kundens rekvisitionsnummer 20  

18 ForventetStart Det tidspunkt hvor man forventer at jobbet skal starte. 19 "10-01-2012 08:00". 

19 ForventetSlut Det tidspunkt man forventer at jobbet vil slutte. 

Importeres kun hvis feltet indeholder en gyldig dato. 

 

19 10-02-2012 16:00 

20 EjFaktureres Ikke faktureres (bruges ikke af LMe-partner, men 

formidles til Montør/planlægger). Feltet har kun 

betydning for faktureringsprogrammet 

1 0 = Normal 

1 = ej faktureres 

21 JobNavn Kort beskrivende navn for jobbet. Bruges f.eks. til at 

skelne mellem jobs til samme kunde/adresse 

50  

22 Vigtigt Angiver om jobbet er af særlig høj prioritet 1 1 = vigtigt 

0 = ikke vigtigt 



23 Pulje Hvis montørnr feltet er tomt og denne er 1, vises 

jobbet i en fællespulje, som montørerne kan plukke 

opgaver fra. 

 blank =ikke puljejob 

udfyldt = puljejob 

 



Formatsæt for eksport fra LMe-mobil arbejdsseddel modulet 
 

Herunder findes en detaljeret beskrivelse af de felter som eksporteres fra LMe-partner (LMe-Mobil).  

Det anbefales på det kraftigste at implementere importløsningen således at ens faktureringssystem kan håndtere, at der 

bliver tilføjet felter i slutningen af hver post i filen. Dette anbefales fordi filen vil få ekstra felter efterhånden som LMe-

mobil systemet udvikler sig. 

 

Tegnsepareret tekstformat, Windows ANSI  

Tegnsæt kan justeres i opsætningen af udvekslingen 

 

Post seperator er altid CR + LF og tekstfelter er omgivet af anførelsestegn. 

 

 Feltnavn Indhold Eksempel 

1 Regnr Jobbets registreringsnummer i LMe-partner 151 

2 Kontonr LM-kontonr 12345 

3 Reference Eventuel kontaktperson hos kunden Henning Andersen 

4 Levtil Kundens navn Lemvigh-Müller 

5 LevAdr1 Kundens adresse Nordager 1 

6 LevAdr2 Kundens adresse E-Business 

7 LevPostnr Kundens postnummer 6000 

8 LevBynavn Kundens bynavn Kolding 

9 OprettetAf Initialer på den person der har oprettet arbejdssedlen i LMe-

partner 

PDU 

10 OprettetDato Dato for oprettelse af jobbet 22-01-2012 15:09:20 

11 Kundekontonr Kundens kontonummer i det administrative system 36955000 

12 DatoTekst Tekstbeskrivelse af bestilt starttidspunkt for jobbet Fredag morgen 

(evt. eksakt Dato/tid) 

Vil afspejle ForventetStart, ved 

påbegyndelse af jobbet. 

13 Start Faktisk starttidspunkt for jobbet 25-01-2012 08:51:00 

14 Slut Faktisk sluttidspunkt for jobbet 25-01-2012 10:38:00 

15 Sagsnr Sagsnr fra adm. System S232366 

16 AnsatId Montørens brugernummer til LMe-partner 932458 

17 Note Jobbeskrivelse Montering af loftarmatur 

18 Andet Montørens egne noter til det udførte job Elinstallationer trænger generelt til 

udskiftning 

19 AdmJobnr Arbejdsseddelløbenummer fra administrativ system 232366-1 

20 KundeRekvnr Rekvnr. fra din kunde som er udleveret til montør eller angivet 

ved joboprettelse. 

L444-444 

21 KontrolId Unik identifikator. Kan bruges til at identificere et givent job 

ved indlæsning 

E623D030-A35C-11C1-8000-

4F877A0AEA00 

22 ArbejdsType ”Ydelser” 

Eksempler på arbejdstyper kan være: 

1000 - Montørtimer 

1010 - Lærlingetimer 

1200 – Kørsel 

5000 - Varer  (fast værdi for varer) 

En arbejdstype kan foranstilles med 9 (eks. 91000) hvilket 

indikerer at montøren har registreret forbruget som værende 

”tillægsopgave” 

5000 

    

23 Elnr LMnr på forbrugt vare 1017021330 

24 Eannr EAN-nr på forbrugt vare 5703302004145 

25 Varenr Enten LMnr, EANnr eller VVSnr på forbrugt vare afhængig af 

indstilling i LMe-Partner 

1017021330 



26 Varebetegnelse Betegnelse på forbrugt vare / arbejdstype RAMME 63 F. 3 AFBR. GRÅ FUGA 

(evt. Montørtime) 

27 Antal Antal enheder af forbrugt vare / arbejdstype 3,00 

28 NettoStk Nettoinstallatørpris for forbrugt vare iht LMe-Partner's 

varekartotek 

11,25 

29 IndkobStk Indkøbspris for forbrugt vare iht gældende samhandelsaftale i 

LMe-partner 

11,25 

30 DatoStart Start dato for forbruget (hvis brugbart), 

I 15 min intervaller 

03-04-2012 07:30 ( i 15 min. 

Intervaller) 

31 DatoSlut Slut dato for forbruget(hvis brugbart) 

I 15 min intervaller 

03-04-2012 07:30 ( i 15 min. 

Intervaller) 

32 Lagerid Forbrugt fra et givent lager. BIL3 

33 Status Nuværende status for jobbet 40: Påbegyndt/igangværende 

50: Afsluttet 

60: Afsluttet + tidligere eksporteret 

(typisk forekommende ved fejl i 

replikering skal om muligt behandles 

som 50) 

34 AnsatInitial 

 

Initialer for den montør der har registreret forbruget (se også 

feltet ”Montør”) 

KKC 

35 Forventetstart En forventet startdato for jobbet. Denne dato bruges af 

planlægningsmodulet i LMe-partner.  

Ved start på jobbet sættes den til dags dato og tidspunkt. 

dd-mm-åååå  eks. 21-03-2012 07:40 

Kan kun indeholde valide datoer, 

ellers blank (tomt felt) 

36 Forventetslut En forventet slutdato for jobbet. 

Denne dato bruges af planlægningsmodulet i LMe-partner. 

Ved afslutning af jobbet sættes denne til dags dato og tidspunkt. 

dd-mm-åååå  eks. 21-03-2012 07:40 

Kan kun indeholde valide datoer, 

ellers blank (tomt felt) 

37 EjFaktureres Jobbet skal ikke faktureres p.g.a. diverse omstændigheder, 

eksempelvis ved eget forbrug af varer. Kan sættes både på 

mobil enhed og i LMe-partner. 

0 = Normal 

1 = Ej faktureres 

Diverse 
 

Specialtegn i note/arbejdsbeskrivelse 

 

Det er muligt at benytte specialtegn, som f.eks. linieskift, i Note og Arbejdsbeskrivelses felterne. 

Ligeledes kan man benytte linieskift ved ”manuel” indtastning i disse felter, såvel i LMe-partner som  LMe-Mobil v.h.a. 

af opsætning i Udvekslingsopsætningen LMe-partner->Opsætning->Udveksling->Arbejdsseddeludveksling og 

Forbrugsudveksling. 


