Forbrug og budget i valgfrie perioder
RapportID: 100
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 økonomirapporter til LDV.
1. Hvad er formålet med rapporten?
Rapporten giver et overblik over forbruget og budgettet på finanskonti i to valgfrie perioder.
Rapporten kan gruppere på op til tre dimensioner. Hvis der kun ønskes én gruppering, bliver
rapporten pænest, når ”Gruppering 3” vælges.
2. Afvikling af rapporten
2.1. Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten
Rapporten viser finanskonti grupperet på de valgte dimensioner. Rapporten har en opsummering på gruppeniveau. Rapporten indeholder resultatopgørelseskonti.
2.2. Parametervalg ved rapportafvikling
Som udgangspunkt er parametrene Regnskab, Start- og Slutdato for hver af de to perioder,
budget for de to perioder samt gruppering 1-3 de vigtigste parametre at forholde sig til for at
få en overskuelig rapport. Du skal vælge, om du vil se afvigelsen i beløb eller i procent.
3. Den færdige rapport

Det et muligt at se konti ved at klikke på [+] ud for gruppen. Tilsvarende foldes indholdet
sammen med at klikke på [-].
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På finanskontoniveau er der underrapporter, som viser hvilke poster, der indgår i det angivne
forbrug eller budget på kontoen.

4. Logbog for rapporten
Dato/Version
2020-04-28
2018 januar
2015-06-25
2015-04-22
2014-09-18
2014-08-26
2014-02-18
2013-08-08
2013-04-13
2011-10-19
2011-05-09
2011-03-17
2010-03-30
2009-11-05
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Bemærkning
Rapporten er blevet opgraderet til Visual Studio
2017. Rapportfiltrene vises i tre kolonner fremfor
to
Tilrettet version
Link rettet
Rettet så 0 vises korrekt ved eksport til Excel
Rettelse ifht. grupperingsfelt
Design.
Fjernet dimensioner, der ikke anvendes i filter.
Rettet % diff. Så der vises 100 % afvigelse uanset
om det er forbrug eller budget der er 0.
Underrapport Budget detaljer tilrettet, så den fra
start er foldet sammen.
Tilføjet parameter på Standard- og Artskonto.
Fjernet internt filter, der begrænser rapporten til
resultatopgørelsen.
Rettet udskriftsopsætning til A4.
Opgraderet til Reporting Service SQL 2008 R2.
Mulighed for at se difference i procent eller tal.
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