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Guide til brug af Maskinleverandørernes 
statistikdatabase 
 

Dette er en guide til dig, som skal bruge Maskinleverandørernes statistikdatabase. 

Først åbner du din browser (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox etc.) 

Derefter indtaster du følgende link: http://statistik.maskinlev.dk/ 

Så får du gerne få en side der ser således ud: 

 

Herefter logges der ind med den e-mail adresse og adgangskode du har. 

 

Skulle du have mistet din adgangskode, kan du få lavet en ny ved at trykke på ”Glemt din 
adgangskode? ” 

http://statistik.maskinlev.dk/
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Når du er logget ind møder du følgende billede: 

 

Her kan du vælge at indberette solgte maskiner eller læse i statistikdatabasen 

Hvis du starter med at indberette, klikker du på ikonet til venstre - indberetning. 

Her bliver du mødt med et nyt billede, hvor du får 3 nye valgmuligheder. 

Modeller, indrapportering eller kvartalsstatus 
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Skal du oprette en maskine, klikker du på Modeller. 

 

Til at starte med vælger du et mærke. I dette eksempel er der valgt New Holland Constructions. 
Derefter skal du vælge, hvilken maskintype du har. I dette eksempel bruger vi gravemaskiner. På 
nogle af maskintyperne kan du vælge at bruge underkategorier. Her er der valgt at bruge bånd som 
underkategori. Men der kan også bruges fx hjul. Herefter klikker du på tilføj model. 

 

Her kan du skrive modelbetegnelsen ind og maskinens vægt. Når dette er gjort, er det vigtigt, at der 
bliver trykket på Gem ændringer, da der ellers ikke vil blive gemt noget. Læg mærke til at når linjen 
er blå, er den ikke gemt. Der kan tilføjes flere modeller, hvis man trykker flere gange på tilføj 
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model. Nedenstående billede viser gemte maskiner 

 

Nu går du tilbage og trykker på Indrapportering 

 

Her bliver du mødt med ovenstående billede, hvor du kan se Maskintype. I dette eksempel vælger vi 
igen gravemaskiner og periode vælger vi oktober 2016. Så trykkes der på tilføj ny enhed for at lave 
et nyt salg.  
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Her kan du se et eksempel på en maskine, vi er ved at indrapportere. Først får vi salgsdatoen, som vi 
angav oppe i periode feltet. Herefter har vi et rulle gardin, hvor vi kan se de forskellige maskiner, vi 
kan indrapportere. I dette eksempel bruger vi den New Holland Construction TEST CX85, vi lavede 
før. Herefter vælger vi land i det næste rulle gardin, og til sidst skriver vi det post nummer, den er 
solgt i. Vil du lave mere end en indrapportering, klikker vi på tilføj enhed flere gange, indtil det 
ønskede antal er nået. Hvis du har solgt flere af samme maskine, kan du klikke på kopier og så får 
du en kolonne magen til nedenunder. Husk at hvis det er markeret med blåt, er det ikke gemt.  
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Hvis du går ind og trykker på kvartalsstatus, kan du nu se, at de maskiner du har indberettet ligger 
og venter på, at du lukker for kvartalet. 
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Nede i bunden kan du lukke kvartalet, når du ved, du ikke skal lave flere indberetninger. Der vil 
komme en advarsel op, som der trykkes ok til. 

 

Herefter bliver du mødt med en kvittering på det, du har indberettet  
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Når du skal have rapporter ud klikker du på statistikdatabasen.  

 

Her er der mulighed for at filtrere på både periodeafgrænsning, Enheder til udskrift, Tekniske data, 
Geografisk afgrænsning, Rapportlayout, Status for indberetning og område sæt. Herefter klikkes der 
på vis statistik for at få det ønskede resultat. 

 


