Finansposter
RapportID: 6
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 alle finanskonti, både overordnet og ned på
bilagsniveau. Dette svarer til at foretage opslag på bevægelser i finanskontoplanen i Navision
Stat.
2. Afvikling af rapporten
2.1.Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten
Rapporten viser hele finanskontoplanen.
2.2.Parametervalg ved rapportafvikling
Som udgangspunkt er parametrene Regnskab, Start- og Slutdato samt Vis Dimensioner vigtige
at forholde sig til for at få en overskuelig rapport.
Desuden er der mulighed for at lave tre grupperingsniveauer på dimensionerne.
Udfold, folder alle posterne ud i hele rapporten, når ”Ja” vælges.
Vær opmærksom på, at hvis der spørges på store datamængder (fx alle finansposter i et helt
år), kan rapporten tage lang tid at køre.
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 [-].
Ved at klikke på pilene i beløbskolonnen sorterer man beløbene i faldende/stigende orden. Et
ekstra klik vender sorteringen om. (Er dog omvendt, hvis man har brugt Udfold)

4. Logbog for rapporten
Dato/Version
2020-03-31
Januar 2018
2016-10-25
2015-06-25
2014-08-07
2014-03-10
2011-05-04
2011-03-17
2009-10-21
2009-09-29
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Bemærkning
Rapporten er blevet opgraderet til Visual Studio
2017. Rapportfiltrene vises i tre kolonner fremfor
to
Tilrettet version
Design
Opgradering til 2.4.0
Nyt design, tre grupperinger, mulighed for udfold.
- Fjernet dimensioner, der ikke anvendes i filter
- Fjernet link til underrapport, da den viser samme
oplysninger.
Rettet link understegning og tooltip.
Opgradering til Reporting Services SQL 2008 R2.
1. Ny underrapport (rapport).
1. kan nu vise 10 cifrede dimensionskoder
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2. kan vise beløb på 1 mia.
1. frigivelse af rapporten.
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