Debitorposter
RapportID: 16
Denne vejledning omhandler forhold som er specifikke for ovennævnte rapport. For detaljer
omkring den generelle udfyldelse af de enkelte parametre samt anvendelse af
standardfunktionalitet henvises til den generelle vejledning om Økonomi rapporter til LDV.
1. Hvad er formålet med rapporten?
Rapporten giver et overblik over alle debitorer, deres stamoplysninger, saldoen og rest
beløbet. For hver debitor kan man se de udestående poster og deres bilag. Dette svarer til at
foretage opslag på debitorer i Navision Stat.
2. Afvikling af rapporten
2.1.Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten
Rapporten viser alle debitorer listet i en lang række sorteret på debitornummeret. Rapporten
har ingen opsummering.
2.2.Parametervalg ved rapportafvikling
Som udgangspunkt er parametrene Regnskab og Vis debitorer vigtige at forholde sig til i
rapporten. Som udgangspunkt er alle debitorer valgt, men dette kan ændres af brugeren. Da
der i Navision 5.x er andre muligheder for at spærre en debitor, så ved at vælge alle, vises
teksten fra NS.5.X først og derefter fra NS.360.
Slutdato vælges hvis man f.eks. ønsker at sammenligne debitorposter med en tilsvarende dato
i Navision.
BEMÆRK:
Ved eksport til Excel kan link i Excel ikke bruges.
3. Den færdige rapport

Ved at klikke på pilene i kolonnerne kan man sortere på Debitornr, Navn, Postnr, Saldoen og
Rest Beløb i faldende/stigende orden. Et ekstra klik vender sorteringen om.
Bemærk, at der for hver debitor kan kaldes en underrapport, som viser de åbne poster som er
relateret til saldoen. Underrapporten kaldes ved at klikke på Debitornr, beløbet i Saldo eller
Rest beløb kolonnen.
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Underrapporten viser detaljerede oplysninger om bilagene relateret til saldoen, samt
debitorens stamdata. Det er muligt at sortere på mange af kolonnerne (kolonner med pilen
op/ned).
Poster, hvor det åbne beløb har overskredet forfaldsdatoen, er markeret med rødt.
Man kan ved at klikke på Beløb få vist debitorpost detaljerne, man kan dog ikke se Betalinger
på detaljerne, og derfor vil der ikke kunne linkes ved betalinger.

Debitor finansdetaljer viser detaljerede oplysninger om det pågældende bilag. Bemærk man
skal scrolle helt til højre for at se alle data og beløb.
Kolonnerne Bogf. Dato og Beløb kan man sortere på.
4. Logbog for rapporten
Dato/Version
2020-03-31
2016-09-23
2015-06-25
2014-03-05
2014-02-28
2013-04-16
2013-03-04
2011-05-09
2011-03-17
2010-02-07
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Bemærkning
Rapporten er blevet opgraderet til Visual Studio
2017
Mindre designrettelser
Nyt design
Ændret så der kun kan vælges 1 regnskab
På detaljer er beløb sat til at være rødt, hvis
posten er åben og forfaldsdato overskredet
Slutdato tilføjet
Rettet så der også vises debitorer uden
finansposter.
Mindre rettelser
Rettet udskriftsopsætning til A4
Opgradering til Reporting Services SQL 2008 R2
Vis spærret er udskifter med Vis debitor, da der i
Navision 5.x er flere muligheder for at sætte status
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på en debitor.
1. Viser debitorer uden beløb
2. På underrapport er fortegn vendt.
1. Der kan nu sorteres på kolonnen ”Spærret.”
2. Æ Ø og Å skulle nu sorteres korrekt på
navnene.
1. Frigivelse af rapporten
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