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Maskinstatistik via kontoskema (økonomioversigt) 

Du kan anvende et finanskontoskema til at få vist statistik på maskiner. 

Kontoskemaet, der anvendes i forbindelse med maskiner kan kaldes på to 

måder: 

 Via Økonomistyring – Finans – Analyse & rapportering – 
Kontoskemaer, funktionsknappen Oversigt 

 Via Maskinkortet, funktionsknappen Økonomioversigt. 

De oplysninger, der vises i kontoskemaet, defineres af brugeren, og vil 

derfor afhænge af, hvad man ønsker at analysere på, virksomhedens 

kontoplan m.m.  

Efterfølgende beskrivelse er derfor kun et vejledende eksempel på, 

hvorledes økonomioversigten kan sammensættes - kontoskemaet til 

netop din virksomhed vil derfor sandsynligvis se lidt anderledes ud (andre 

kontonumre, andre rubriknumre, anderledes kontoskemanavn m.m.). 

Før økonomioversigten kan tages i anvendelse, er der en del opsætning, 

som skal være på plads. 

I JMA’s standard installationsregnskab findes et Maskinkontoskema – 

dette kan ændres efter behov. 

DSM opsætning 

Forudsætningen for at kunne anvende et kontoskema til økonomioversigt 

på maskiner er, at der i DSM opsætningen er defineret hvilken dimension, 

der anvendes til maskiner (feltet Maskindimensionkode): 
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Kontoskema 

Først skal der oprettes et kontoskema, der skal anvendes til 

økonomioversigt på maskiner – dette gøres under Økonomistyring – 

Finans – Analyse & rapportering – Kontoskemaer. Der vil blive vist en 

oversigt over allerede oprettede kontoskemaer: 

 

I båndet øverst skal du klikke på funktionsknappen Ny for at oprette et nyt 

kontoskema. I eksemplet oprettes kontoskemanavnet MASKINE: 
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Marker den nyoprettede linie og klik på funktionsknappen ’Rediger 

kontoskema’vnet. Tryk OK igen i det næste vindue. Nu ser skærmbilledet 

således ud: 

 

Du er nu klar til at definere kontoskemaets rækker og deres indhold. 

I eksemplet ønskes følgende rækker: 

 Indtægter 

 Overpriser/rabatter 

 Køb 

 Klargøring 
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 Konverteret klargøring 

 Reklamation 

 Reklamationsgodtgørelse 

 Værdiregulering 

 Værdiregulering ved delsalg/udlejning 

 Købsreduktion ved overpris 

 Konv. Værdiregulering 

 Flytning/sammenlægning af maskiner 

 Skyldige omkostninger 

 Lagerværdi 

 

Desuden ønskes en sammentælling. 

Rækkerne oprettes alle – med undtagelse af rækken ’I alt’ - som 

rubriknumre med sammentællingstypen Kontosum. Hver rubrik 

sammentæller relevante konti i finanskontoplanen (kontoplanen kan som 

en hjælp vises ved at trykke på AssistButton i feltet Sammentælling). 

Rubriknummeret er valgfrit. 

Rækken ’I alt’, der er en total for samtlige rubriknumre, oprettes som en 

formel, der adderer de øvrige rubriknumre: 
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Hermed er kontoskemaets rækker defineret. Det nyoprettede 

kontoskemanavn MASKINE skal herefter registreres i Maskinhandel – 

Opsætning – DSM opsætning for at definere, at netop dette 

kontoskemanavn skal anvendes til maskiner: 

 

Kontoskemaets kolonneformat 

 

Som det næste skal kontoskemaets kolonneformat sættes op. Dette 

gøres ved at Klikke på funktionsknappen ’Rediger opsætning af 

kolonneformat’. Hvis der i forvejen er oprettet kolonneformater vil der i 

billedet automatisk blive vist det sidst redigerede: 

 

I feltet Navn øverst i skærmbilledet skal du klikke på AssistButton i højre 

side for at oprette det nye kolonneformat. I eksemplet oprettes 

kolonneformatet BUDGANALYS: 
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Marker den nyoprettede linie og tryk ’Rediger opsætning af kolonneformat’ 

på fanen Handlinger. Nu ser skærmbilledet således ud: 

 

Du er nu klar til at definere kontoskemaets kolonner rækker og deres 

indhold. 

I eksemplet ønskes følgende kolonner: 

 Bevægelse 

 Budget 

Desuden ønskes en beregning af en evt. afvigelse. 

Kolonnen Bevægelse oprettes med kolonnetypen Bevægelse og posttype 

Finansposter. 

Kolonnen Budget oprettes med kolonnetypen Bevægelse og posttypen 

Budgetposter, da det jo ikke er bogførte poster, men budgettal, der 

ønskes vist her. 

Kolonnen Varians% oprettes med kolonnetypen Formel, hvor der regnes 

på kolonnerne A og B. 

Kolonnenummeret er valgfrit. 
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Hermed er kontoskemaets kolonner defineret. Det nyoprettede 

kolonneformat skal herefter kædes sammen med kontoskemanavnet 

MASKINE, som vi startede med at oprette. 

Dette gøres på samme måde som ved oprettelsen af kontoskemanavnet 

ved at vælge Økonomistyring – Finans – Analyse & rapportering – 

Kontoskemaer og klikke på AssistButton i feltet navn. I den oversigt over 

kontoskemanavne, som nu vises, skal du i feltet ’Standard kolonneformat’ 

nu indtaste navnet på det kolonneformat, du lige har oprettet, i dette 

eksempel BUDGANALYS: 

 

Det nyoprettede kolonneformat BUDGANALYS skal desuden registreres i 

Maskinhandel – Opsætning – DSM opsætning for at definere, at netop 

dette kolonneformat skal anvendes til maskiner: 
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Budgetter 

 

Da vi i eksemplet ønsker at få vist budgettal i kontoskemaet, så der kan 

sammenlignes med realiserede tal, skal der også foretages opsætning 

vedr. budgetter. 

Budgetter finder du under Økonomistyring – Finans – Finansudgetter. 

Hvis der i forvejen er oprettet budgetter, vil disse blive vist i oversigten: 

 

Vælg funktionsknappen Ny for at oprette et nyt budget. 

I eksemplet oprettes budgetnavnet MASK: 

 

Bemærk her, at feltet budgetdimension udfyldes med maskindimensionen, 

som i eksemplet hedder MASKINE. Hvis ikke dimensionen vedr. maskiner 

påføres her, kan der ikke budgetteres på maskinniveau, men kun på 
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kontoniveau, hvilket vil sige, at hvis økonomioversigten kaldes fra 

maskinkortet, så vil kolonnerne vedr. budget og afvigelse altid være 

blanke. 

Marker den nyoprettede linie og vælg funkjtionsknappen Rediger budget. 

Nu ser skærmbilledet således ud: 

 

Budgettet er nu klar til at indtaste budgettal. 

Det nyoprettede budgetnavn skal – på samme måde som kontoskemaet – 

indmeldes i Maskinhandel – Opsætning – DSM opsætning for at definere, 

at netop dette budget skal anvendes af økonomioversigten på maskiner: 
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Analysenavn 

Som det sidste i opsætningen skal der tilknyttes et analysenavn til 

kontoskemanavnet. 

Analysen skal anvendes, hvis maskindimensionen ikke er en global 

dimension. 

Kontoskemanavnet vises ved – på samme måde som tidligere – at vælge 

Økonomistyring – Finans – Analyse & rapportering – Kontoskemaer: 

 

I oversigten over kontoskemanavne vælges linien med kontoskemanavnet 

MASKINE, og markøren placeres i feltet Analysenavn. Ved at trykke på 
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AssistButton i feltet vises en oversigt over tidligere oprettede 

Analysenavne – vælg Ny for at oprette: 

 

I dette eksempel vælger vi at oprette navnet MASKINPOST: 
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Feltet ’Opdater ved bogføring’ skal markeres – dette bevirker, at 

analyseposterne opdateres løbende, hver gang der bogføres, hvilket 

forbedrer afviklingstiden når kontoskemaet anvendes. 

Desuden markeres feltet ’Medtag budgetter’, idet kontoskemaet jo også 

skal vise budgettal. 

På oversigtspanelet Dimensioner skal dimensionen for maskiner 

indsættes: 

 

Tryk OK for at vende tilbage til oversigten over analysenavne, hvor den 

netop oprettede analyse nu fremgår: 

Marker den nyoprettede linie og tryk OK for at hente analysenavnet med 

over på kontoskemanavnet: 
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Hermed er opsætningen færdig, og næste trin er registrering af data og 

overførsel heraf til kontoskemaet. 

Overfør data til kontoskemaet 

 

Når opsætningen er færdiggjort, kan der indtastes budgettal i 

budgetmodulet (Økonomistyring – Finans – Finansbudgetter). Der kan 

budgetteres på finanskonto-niveau eller på maskin-niveau. 

Hvis man ønsker at få vist en økonomioversigt pr. maskine, skal der 

indtastes budgettal pr. maskine. 

Dette gøres ved i budgetprogrammet at indtaste maskinnummeret i feltet 

’Maskine filter’ (på oversigtspanelet Filtre). Så vil de indtastede 

budgetposter automatisk blive markeret med maskinnummeret, og de kan 

derfor vises ved kald af økonomioversigten på den enkelte maskine: 
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Når indtastning af budgettal er afsluttet, skal tallene overføres til analysen, 

da det jo i opsætningen er defineret, at vi ønsker at anvende 

analyseposter (jvf. afsnittet Analyse). 

Vælg Økonomistyring – Finans – Analyse & rapportering – Kontoskemaer: 
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Klik på AssistButton i feltet Analysenavn på linien med det aktuelle 

kontoskemanavn, i eksemplet er kontoskemanavnet MASKINE.  

Herved åbnes søgevinduet med oversigten over analysenavne – vælg 

Avanceret: 

 

Marker linjen med det ønskede analysenavn.  

Klik nu på funktionsknappen Opdatering – herved overføres både de 

indtastede budgettal og eventuelle bogføringsposter med en værdi i 

maskindimensionen til analyseposterne. 

Da der i opsætningen på analysekortet er markeret, at der skal opdateres 

ved bogføring (feltet ’Opdater ved bogføring’) vil alle bogføringsposter 



Maskinstatistik via kontoskema (økonomioversigt)                  
 

 

1.3.16 16 

med maskindimension automatisk blive overført til analyseposterne, når 

der bogføres. 

Indtastes der nye budgettal, eller redigeres i eksisterende budgettal, skal 

der opdateres via knappen opdater, som beskrevet ovenfor. 

Visning af økonomioversigt 

 

Økonomioversigt for den enkelte maskine kan vises fra maskinkortet ved 

at klikke på knappen Maskine – Økonomioversigt: 

Herved vises økonomioversigten for den aktuelle maskine: 

 

Ønskes der vist økonomioversigt for en anden maskine, kan værdien i 

feltet Maskine filter på fanen Dimensionsfiltre overskrives med ønsket 

maskinnummer, eller feltet kan blankes, så en generel økonomioversigt 

vises. 
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Økonomioversigten kan også vises fra Økonomistyring – Finans – 

Analyse & rapportering – Kontoskemaer. I første skærmbillede vælges det 

ønskede kontoskemanavn, hvorefter der klikkes på funktionsknappen 

Oversigt: 

Herefter vil økonomioversigten blive vist, det senest anvendte 

dimensionsfilter vil blive anvendt, men kan ændres af brugeren. 


