Styring af indkøb inden og udenfor FM-aftale
RapportID: 109
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 vejledende billede af hvor meget af institutions indkøb, der foregår indenfor
eller udenfor aftale på de indkøbskategorier, og der er indgået aftaler for via Statens Indkøb.
Rapporten er vejledende, hvilket skyldes datagrundlaget for aftalerne på Statens Indkøb pt.
ikke kan hentes løbende ind i rapporten.
2. Afvikling af rapporten
Det anbefales at køre rapporten på et begrænset datointerval (fx 1 kvartal), da rapporten
ellers vil være lang tid om at blive dannet.


Faste, indbyggede filtre/betingelser i rapporten
Rapporten filtrerer på:
- Indkøbskonti med bogføringstype KØB
1610, 1630, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2255, 2260, 2265, 2270, 2280, 5012, 5032,
5052, 5112, 5132, 5142, 5152, 5162, 5172, 5182, 6012, 6032
- Indkøbskategorier hvor der indrapporteres til statens Indkøb
1210, 1605, 1610, 1620, 1625, 1630, 1640, 1660, 1670, 1710, 1810, 1920, 4210, 4500,
5300, 5410, 5440, 5460, 5500
- Kreditorer hvor der er indgået aftale (disse kan se på www.statensindkob.dk)
- Posterne kommer fra kreditorposterne, dvs. at kun posteringer, der er konteret via kreditor, vil blive vist i rapporten.



Parametervalg ved rapportafvikling
Man skal vælge regnskab, start- og slutdato samt besparelsesprocent.

3. Den færdige rapport
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Det et muligt at se kreditorerne ved at klikke på [+]. Tilsvarende foldes indholdet sammen
med at klikke på [-].
BEMÆRK at rapporten pt. indeholder statiske data for kreditorer på aftaler og indkøbskategorier med aftaler.
Grupperingen, inden og udenfor aftale, er baseret på de aftaler, som Statens Indkøb har indgået på det tidspunkt, hvor rapporten er frigivet (Se versionsnummer). Det betyder, at efterfølgende indkøbsaftaler ikke indgår i rapporten, før en ny version udgives.
I rapporten kan man sætte en valgfri procent ind for besparelse. Den valgte procent beregnes
så på alle indkøbskategorier udenfor aftale. Ønsker man at lave nogle mere detaljerede besparelses beregninger, anbefales det at eksportere rapporten til Excel og arbejde videre derfra.
4. Logbog for rapporten
Dato/Version

Bemærkning

LDV

2020-03-31

Rapporten er blevet opgraderet til Visual Studio 2017

5.0

2015-06-25

Nyt design, udfold, kode ændret

2.4.0

2015-04-23

Rettet så 0 vises korrekt ved eksport til Excel

2.3.1

2014-04-29

2.3.1

2013-06-24

Rettet så det valgte regnskab slår igennem på alle poster.
Ændret i faste filtre

2011-04-13
2010-04-09

Opgraderet til Reporting Service SQL 2008 R2
Endelig færdig version.

2.2.0
2.1.1
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