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Ukuranslog – rapporter 

 

Der findes 3 rapporter, der udskriver poster fra Ukuranslog’en: 

 ’Ukuranslog varegruppe’ (6039059) er en rapport der viser antal og 
beløb pr. varebogføringsgruppe af hhv. kurante og ukurante varer, der 
indgår i en specifik ukuranslog. 

 ’Ukuranslog vare’ (6039057) er en rapport der viser antal og beløb pr. 
vare af hhv. kurante og ukurante varer, der indgår i en specifik 
ukuranslog. 

 ’Ukuranslog sammenligning v.2’ (6052059) er en rapport der 
sammenligner 2 ukuranslogge. Der vises antal og beløb pr. 
varebogføringsgruppe af hhv. kurante og ukurante varer for begge de 
udvalgte ukruanslogløbenumre, samt differencen mellem disse. 

 

Rapporterne udskrives ud fra posterne i ukuransloggen, der dannes ved 

kørsel af ’Beregn ukuransprocent’. 

For oplysninger vedr. dannelse af ukuranslog henvises til vejledningen 

’Ukurans’, der beskriver hvorledes ukuransberegningen opsættes og 

udføres. 

Ukuranslog varegruppe 

 

Rapporten ’Ukuranslog varegruppe’ findes under Lagersted – 

Reservedele - Rapporter – Ukurant og vil åbne for nedenstående vindue. 
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Her kan der sættes afgrænsning på specifikke varebogføringsgrupper, der 

ønskes udskrevet. Hvis man ønsker en samlet udskrivning af alle 

varebogføringsgrupperne, undlades at påføre filter. 

I oversigtspanelet for ’Indstillinger’ skal der angives hvilket ukuranslognr., 

man ønsker udskriften udskrevet for. I denne rapport kan der kun 

udskrives for ét ukuranslognr. ad gangen.  

Der kan herudover vælges følgende: 

Vis detaljeret 

Ved flueben i feltet vil resultatet af ukurante antal og beløb blive 

udspecificeret, således at der vises hvor stor en andel, de enkelte 

ukuransprocenter udgør af det samlede ukuransbeløb for den 

pågældende varebogføringsgruppe i den pågældende ukuransprofilkode. 

Vis profillinjer med 0 

Hvis der er valgt detaljeret visning, kan man ved at sætte flueben i feltet få 

vist samtlige ukuransprocent-linjer for alle varebogføringsgrupper, selvom 

disse ikke har noget antal eller beløb. 



Ukuranslog – rapporter                  
 

 

1.3.16 3 

 

 

Eksempel på udskrift af ”Ukuranslog varegruppe”: 

 

 

Ukuranslog vare 

 

Rapporten ’Ukuranslog vare’ findes under Lagersted – Reservedele - 
Rapporter – Ukurant og vil åbne for nedenstående vindue. 
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Her kan der sættes afgrænsning på hvilket specifikt Ukuranslogløbenr., 

Kørsels ID, Varenr., Varebogføringsgruppe eller Lokationsdetalje, der 

ønskes udskrevet. Hvis man ønsker en samlet udskrivning af alle, 

undlades at påføre filter. 

I oversigtspanelet ’Indstillinger’ skal der angives for hvilken 

detaljeringsgrad, man ønsker udskriften udskrevet. I denne rapport kan 

der kun vælges mellem Vare eller Varegruppe. 

 

 

Eksempel på udskift af ”Ukuranslog vare”: 

 

 

 

 

Ukurans sammenligning v.2 

 

Rapporten ’Ukurans sammenligning v.2’ findes under Lagersted – 

Reservedele – Rapporter -Ukurant og vil åbne for nedenstående vindue. 
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Her kan der sættes afgrænsning på specifikke varebogføringsgrupper, der 

ønskes udskrevet. Hvis man ønsker en samlet udskrivning af alle 

varebogføringsgrupperne, undlades at påføre filter. 

I oversigtspanelet ’Indstillinger’ skal der angives for hvilket Ukuranslognr., 

man ønsker udskriften udskrevet, samt med hvilket 

Sammenligningsukuranslognr. man ønsker at sammenligne resultatet.  

Der kan herudover vælges følgende: 

Vis varedetaljer 

Ved flueben i feltet vil resultatet pr. vare af ukurante antal og beløb blive 

udspecificeret for det valgte ”Ukuranslognr.”, således at der vises hvor 

stor en andel de enkelte varer udgør af det samlede ukuransbeløb for den 

pågældende varebogføringsgruppe.  
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Resultatet skrives på en selvstændig side inden sammenligningen mellem 

de valgte ukuranslognumre. 

Der vises ikke detaljer for ”Sammenligningsukuranslognr.”, men kun for 

det valgte Ukuranslognr. 

Vis profildetaljer 

Ved flueben i feltet vil resultatet af ukurante antal og beløb blive 

udspecificeret, således at der vises hvor stor en andel de enkelte 

ukuransprocenter udgør af det samlede ukuransbeløb for den 

pågældende varebogføringsgruppe i den pågældende ukuransprofilkode. 

Der vises både for Ukuranslognr., Sammenligningsukuranslognr. og for 

afsnittet der viser forskellen mellem de 2 ukuranslognumre. 

Vis profillinjer med 0 

Hvis der er valgt detaljeret visning, kan man ved at sætte flueben i feltet få 

vist samtlige ukuransprocent linjer for alle varebogføringsgrupper, selvom 

disse ikke har noget antal eller beløb. 

 

Eksempel på udskrift af ”Ukurans sammenligning v.2”: 
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På sidste side i udskriften, vises et samlet resultat for alle 

varebogføringsgrupperne. 


