Finansposter med kontofilter
RapportID: 104
Denne vejledning omhandler forhold, der 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 økonomirapporter til LDV.

1. Hvad er formålet med rapporten?
Rapporten giver et overblik over bevægelser på udvalgte finanskonti på bilagsniveau. Dette svarer
til at foretage opslag på bevægelser på en konto i finanskontoplanen i Navision Stat.
2. Afvikling af rapporten
2.1. Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten
Ingen.
2.2. Parametervalg ved rapportafvikling
Hovedparameter er valg af, hvilken finanskonto eller hvilke finanskonti, der ønskes vist. For at lette valget er
det muligt først at vælge mellem Resultatopgørelse og Balance, dernæst standardkonti og til sidst finanskonti
(Bemærk, at laver man et omvalg på Resultatopgørelse og Balance eller standardkonti skal nogle af
værdierne tjekkes af igen). Som udgangspunkt er parametrene Regnskab, Start- og Slutdato samt Vis
Dimensioner også vigtige at forholde sig til for at få en overskuelig rapport.
Grupperingerne gør det muligt at gruppere på én dimension eller Hovedart, Standardkonto og Artskonto.

3. Den færdige rapport
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Det et muligt at se posteringer på en konto ved at klikke på [+] ud for kontoen. Tilsvarende foldes indholdet
sammen ved at klikke på [-].
Sættes udfold til ja, foldes alle posterne ud i rapport. Bemærk er udfold sat til ja, skal man klikke på [+] for at
folde sammen.
Herfra er det yderligere muligt at se fakturaen, såfremt den findes elektronisk. Fakturaen vises ved at klikke
på ’vis faktura’.
Type, viser hvis det er en efterpostering eller ultimopostering.

4. Logbog for rapporten
Dato/Version
2020-03-31
Januar 2018
2016-10-25
2015-06-25
2014-08-13
2014-02-13
2014-02-17
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Bemærkning
Rapporten er blevet opgraderet til Visual Studio 2017
Tilrettet version
Design
Rettet så kun tilvalgte dimensioner vises
Mindre rettelser
Nyt design, flere grupperingsmuligheder, mulighed
for at udfolde poster, Sideskift på gruppering 1.
Tilføjet mulighed for gruppering.
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Parameter "Finanskonto" er default sat til "Alle
valgt".
Parameter finansposter og link understregning rettet.
Opgraderet til Reporting Services SQL 2008 R2.
Sortering på beløb fjernet.
Endelig færdig version.
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