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Debitorer – udligning af poster 

I det følgende vil vi gennemgå 

 Udligning af ét bilag 

 Udligning af flere bilag 

 Efterudligning 

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - 

Tilgodehavender - Indbetalingskladder. 

Udligning af ét bilag 

 

For at bogføre indbetalingen og lukke den pågældende faktura foretages 

følgende: 

Gå ind i Indbetalingskladden. 

 

Indtast korrekt bogføringsdato – arbejdsdatoen foreslås automatisk. 

Indtast bilagsnr., hvis dette ikke er foreslået automatisk. 

Bilagstype skal være Betaling. 

Kontotype skal være Debitor. 

I feltet Kontonr. skal du indtaste nummeret på den debitor, der har 

foretaget indbetalingen. Hvis du ikke kan huske nummeret, kan du trykke 

F6 for at se en debitor-oversigt. 

Indtast Finans i feltet Modkontotype. 
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I feltet Modkonto skal du indtaste nummeret på kasse-kontoen. Hvis du 

ikke kan huske nummeret, kan du trykke F6 for at se en oversigt over 

kontonumre. 

Uden at indtaste beløbet kan du placere markøren i feltet 

Udligningsbilagsnr. 

Tryk F6 i dette felt (eller klik på AssistButton) for at se åbne poster på den 

valgte debitor: 

 

Marker den ønskede linie og tryk OK for at overføre fakturabeløbet til 

indbetalingskladden. Bemærk at en evt. kontantrabat automatisk 

fratrækkes. 

 

Bogfør nu kladden ved at klikke på knappen Bogføring og vælge Bogfør. 

Det bogførte bilag fremgår nu af debitorposterne under Økonomistyring – 

Tilgodehavender – Debitorer, knappen Debitor – Poster: 
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I billedet fremgår det, at begge poster er lukkede (Åben = Nej) og 

Restbeløbet er 0. 

 

Marker nu linien med indbetalingen og klik på Naviger. Marker linien 

Finanspost i næste billede og klik på Vis for at se hele det bogførte bilag: 
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Udligning af flere bilag 

 

I dette eksempel har debitoren sendt os en bankoverførsel, som dækker 

mere end én faktura. 

For at bogføre indbetalingen og lukke posterne foretages følgende: 

Gå ind i indbetalingskladden. 

 

Indtast korrekt bogføringsdato – arbejdsdatoen foreslås automatisk. 

Indtast bilagsnr., hvis dette ikke er foreslået automatisk. 

Bilagstype skal være Betaling. 

Kontotype skal være Debitor. 

I feltet Kontonr. skal du indtaste nummeret på den debitor, der har 

foretaget indbetalingen. Hvis du ikke kan huske nummeret, kan du trykke 

F6 for at se en debitor-oversigt. 

Indtast Finans i feltet Modkontotype. 

I feltet Modkonto skal du indtaste nummeret på kasse-kontoen. Hvis du 

ikke kan huske nummeret, kan du trykke F6 for at se en oversigt over 

kontonumre. 
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Klik nu på knappen Funktion og vælg Udlign. Herved fremkommer en 

oversigt over åbne poster på debitor: 

 

Klik nu på den første af de poster, som skal udlignes. Klik på knappen 

Udligning og vælg ”Sæt udlignings-id”. 

Til venstre i billedet kan du nu se, at bilagsnummeret fra indbetalingen er 

indsat i feltet ”Udligning-id, og udligningsbeløbet nederst i billedet er 

opdateret: 
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Gentag ovenstående for alle linier, der skal udlignes. 

 

Man kan løbende følge med i det samlede udligningsbeløb nederst i 

vinduet, hvor totallerne for Udligningsbeløb bliver summeret. 

Når du har markeret alle ønskede linier med ”udlignings-id” skal du klikke 

på OK for at vende tilbage til indbetalingskladden: 
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Bemærk at beløbsfeltet nu automatisk er udfyldt med summen af de linier, 

der blev markeret til udligning. 

Bogfør herefter kladden ved at klikke på knappen Bogfør og vælge 

Bogfør. 

For at se resultatet af bogføringen kan du gå ind i Økonomistyring – 

Tilgodehavender – Debitorer og finde debitoren. Klik på knappen Debitor 

og vælg Poster. Ved at markere indbetalingsposten og klikke på knappen 

Post – Udlignede poster kan du nu se, hvilke poster indbetalingen har 

udlignet: 

 

 

 

 

Efterudligning 

 

Du kan også vælge at starte med at bogføre en debitorindbetaling uden 

samtidig at indmelde, hvilke poster beløbet skal udligne. Udligningen kan 

du så vente med til senere. 

Indtast indbetalingen i Indbetalingskladden uden at udligne: 
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Bogfør indbetalingen, stadig uden at udligne. 

Gå ind i Økonomistyring – Tilgodehavender – Debitorer og find kunden 

frem. Klik på knappen Debitor og vælg Poster: 

 

Posterne er stadig åbne, og restbeløb er forskellig fra 0. 

For at udligne posterne skal du klikke på Funktion og vælge Udlign: 

 

Øverst i vinduet vises den post man stod på, da man åbnede vinduet, og 

nederst i linjerne er det øvrige åbne poster angivet. Marker den eller de 

poster, der skal udlignes, klik på Udligning og vælg ”Sæt udlignings-id”: 
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Til venstre i billedet kan du nu se, at udlignings-id nu er udfyldt, enten 

med *** eller et bruger-id. 

Mens begge linier er markeret skal du klikke på Udlign og vælge 

Efterudlign: 

 

I billedet kan du angive ønsket bilagsnr. og bogføringsdato. Klik OK for at 

bogføre udligningen. 

I vinduet med debitorposter kan du nu se, at posterne er lukkede og 

restbeløbet er 0. 

 


