Projektopfølgning med projektfilter
RapportID: 103
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 og et enkelt projekt. Såfremt man har oprettet en projekt dimension,
samt budgetter på forbrug og timer, kan man her få en status på sit projekt.
Først kommer forbrug og budget i kroner, derefter kommer time forbrug og budget.
For at udnytte rapporten fuldt ud, kræver det man har oprettet budgetterne, samt at man under
ressourcer i Navision har tilknyttet medarbejderes timer til projektdimensionen.
2. Afvikling af rapporten
2.1. Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten
Rapporten indeholder følgende filter på standard og artskonti.
Standardkonti der medtages er 11, 18, 20, 21, 22, 28, 29, 33, 43 med underliggende niveauer og
artskonti 5012, 5032, 5052, 5112, 5122, 5132, 5142, 5152, 5153, 5154, 5162, 5172, 5182.
2.2. Parametervalg ved rapportafvikling
Rapporten forudsætter at man har dimension der indeholder projektnumrene, som vælges i ”Projekt
dim”.
Udover dette kan man vælge budget for kroner samt timer.
Har man ikke disse budgetter, kan rapporten dog stadig bruges til at vise de bogførte udgifter.

3. Den færdige rapport

Det et muligt at se posteringer på en konto ved at klikke på [+] ud for kontoen. Tilsvarende foldes indholdet
sammen med at klikke på [-].
Man kan på det udfoldede kontonummer komme over på en underrapport der viser finansposterne, se
”Underrapport”
Timeforbrug vises efter alm forbrug:
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Underrapport:

Herfra er det yderligere muligt at se fakturaen, såfremt den findes elektronisk. Fakturaen vises ved at klikke
på ’vis faktura’.

4. Logbog for rapporten
Dato/Version
2020-03-31

Bemærkning
Rapporten er blevet opgraderet til Visual Studio 2017

LDV
5.0

2015-06-25
2013-11-20
2011-07-18
2011-03-17
2009-12-15

Nyt design
Mindre rettelser
Rettet gruppering visibible filter så det går på summer
Opgraderet til Reporting Service SQL 2008 R2
Endelig færdig version.
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