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Udlæsning af kontoskema til fil 

Kontoskemaer kan udlæses til rapporter og der kan laves visning på 

skærmbillede, der efterfølgende kan udlæses til Excel. 

Der er nu også mulighed for at udlæse kontoskemaet til en 

kommasepareret textfil. Funktionen findes samme sted som udlæsningen 

til Excel. 

Udlæsning 

Ønskes funktionaliteten, til at få kontoskemaet udlæst til en 

kommasepareret textfil, benyttet, skal vinduet for kontoskema åbnes. 

Kontoskemaer findes under Afdelinger – Økonomistyring – Finans – 

Analyse & rapportering – Kontoskemaer: 

 

I båndet vælges funktionsknappen Oversigt. Denne åbner for et 

oversigtsvindue for det valgte kontoskemanavn, hvor der bl.a. kan filtreres 

på kolonneformatnavn, datofilter og dimensioner. 

Det der til slut kommer ud på filen ved udlæsning, er det der vises i dette 

skærmbillede, så det er vigtigt at få sat de rigtige og ønskede filtre, inden 

selve udlæsningen. 
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I båndet vælges fanen Handlinger og funktionsknappen Funktion – Udlæs 

til fil, for at udlæse data.  
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I vinduet skal der ud over at angive filplaceringen, tages stilling til 

følgende: 

Medtag formellinjer: 

Hvis sammentællingslinjerne i kontoskemaet ønskes medtaget i 

filudtrækket, skal der sættes flueben i dette felt. 

Medtag beskrivelse: 

Hvis beskrivelseskolonnen i kontoskemaet ønskes medtaget i 

filudtrækket, skal der sættes flueben i dette felt. 

Medtag overskrifter: 

Hvis kolonneoverskrifterne i kontoskemaet ønskes medtaget i 

filudtrækket, skal der sættes flueben i dette felt. Hvis det kun er data, som 

ønskes udtrukket skal der IKKE sættes flueben i feltet. 

Filplacering: 

I dette felt angives sti- og filnavnet til placeringen af den fil, der dannes 

ved filudtrækket.   

Skilletegn: 

Her skal det tegn, der ønskes anvendt som seperator mellem de 

forskellige felter i udtrækket angives. Typisk vælges komma eller 

semikolon. 

Decimaltegn: 

Her skal det tegn, der ønskes anvendt som decimaltegn angives. I DSM 

anvendes standard komma som decimaltegn, mens det i udlandet ofte er 

punktum, der anvendes. 

Bemærk, at der kan ikke anvendes samme tegn for både Skilletegn og 

Decimaltegn. 

 

Ved tryk på OK, dannes den kommaseparerede fil, der efterfølgende kan 

eksporteres til andre regnskabssystemer eller Office-produkter. 


