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Dan ressourceforbrugsposter til analysebrug 

 

For at kunne analysere på dimensionsopdelt resultat for værkstedet er det 

nødvendigt at have finansposter med dimensionerne til rådighed. 

I forbindelse med bogføring af salg af ressourcer bogføres ikke 

vareforbrug, da omkostningen kommer i form af løn m.v. 

Det er derfor nødvendigt at danne ressourceforbrugsposter til 

analysebrug. 

Rapport nr. 6052100 ”Dan ressourceforbrugsposter” anvendes til at danne 

finansposter til analysebrug.  

Opsætning 

Kontoplan 

Der skal oprettes en finanskonto, hvorpå finansposter til analyse kan 

bogføres, samt en modkonto, hvorpå posterne tilbageføres. 

F.eks. således: 

 

DSM Opsætning 

I DSM opsætning, fanen Service, noteres finanskonti for mellemregning 

og modkonto: 
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Det SKAL være 2 forskellige konti. 

Ressourcer/kostpriser 

Menuen Ressourceplanlægning – Opsætning – Kostpriser. 

På ressourcegrupperne - eller på hver enkelt ressource - angives kostpris 

for hver arbejdstype: 
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Anvendelse 

Menuen Service – Ordrebehandling - Periodiske aktiviteter - Dan 

ressourceforbrugsposter. 

På fanen ”Servicepost”, i feltet ”Bogføringsdato”, skrives den periode, der 

skal dannes ressourceforbrugsposter for. 

I nedenstående eksempel vil der blive dannet ressourceforbrugsposter for 

alle de serviceposter, der har bogføringsdato i intervallet 01.01.10 – 

31.01.10 

 

På fanen ”Indstillinger udfyldes følgende: 

Bogføringsdato 

 Den dato ressourceforbrugsposterne skal bogføres på. 

Bilagsnr. 

Det bilagsnummer posterne skal have. 

Finanskladdetypenavn 

Her vælges typen ”Generelt”. 

Finanskladdenavn 

Her vælges navnet på den kladde, posterne skal lægges i – opret evt. en 

særlig til formålet. 
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Tryk ”OK”. 

Åben nu den kassekladde, som du valgte at posterne skulle lande i: 

 

I kladden ligger posterne nu klar til bogføring. Posterne er påført de 

samme dimensioner som serviceposterne, og der er en linje pr. 

servicepost af typen Ressource. Beløbet er lig med linjens kostbeløb. 

Bogfør (F11). 

Efter bogføring ser balancen således ud: 

Det er vigtigt at totalen for de to konti ALTID går i nul. Posterne er KUN til 

analysebrug og må IKKE give driftspåvirkning. 

 

Posterne på konto for mellemregning ressourceforbrug kan nu anvendes 

til analyse i kontoskemaer – i eksemplet konto 35110.  


