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Finansbudget 

Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som 

ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når 

budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning med de realiserede 

finansbeløb. 

Inden man påbegynder sin budgettering er det vigtigt at overveje, hvor 

detaljeret man ønsker at budgettere, og evt. for hvilken del af balancen 

man ønsker budget. 

Generelt om budget 

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. 

Vælg Økonomistyring – Finans – Budgetter: 

 

 

På fanebladet Generelt er det muligt at vælge mellem de forskellige 

budgetter, der er oprettet, samt at vælge hvorledes data skal vises. 

Budgetnavn 

Via feltet budgetnavn kan man vælge mellem de allerede oprettede 

budgetter samt oprette nye. 

Vis som linjer 

Her kan vælges mellem periode eller finanskonto. 

Vis som kolonner 

Her kan også vælges mellem periode eller finanskonto 
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Ved hjælp af de to felter ”vis som linjer” og ”vis som kolonner” er det 

således muligt at få data vist på forskellige måder. 

 

På fanebladet Filter er det muligt at indsætte forskellige filtre. 

Datofilter 

Her kan indtastes et datofilter for budgettet. Hvis man indtaster en start- 

og slutdato, vil disse få betydning for beløbene, som vises i feltet 

Budgetteret beløb. 

Finanskontofilter 

Her kan indtastes et finanskontointerval, således beløbsfelterne kun 

sammentælles med konti, som indgår i dette filter. 

Global dimension 1 og 2 filter 

Der kan sættes filter i disse 2 felter, hvis man i regnskabsopsætningen har 

valgt globale dimensioner for regnskabet. 

Budget dimension filter 1 til 4 

I disse 4 felter kan du angive et filter for en budgetdimension, så beløbene 

i budgetfelterne kun beregnes på grundlag af de dimensionsværdier, der 

er omfattet af filteret. 

 

På fanebladet Indstillinger er der følgende muligheder. 

Afrundingsfaktor 

Her kan vælges mellem følgende: 

 Ingen – beløbene afrundes ikke 

 1 – beløbene afrundes til hele 1 ere 

 1000 – beløbene afrundes til hele 1000 

 1000000 – beløbene afrundes til hele 1000000  

Vis kolonnenavn 

Når du markerer afkrydsningsfeltet Vis kolonnenavn, vises 

kolonneoverskrifterne med de beskrivende navne, du har givet 

dimensionsværdier og finanskonti, i stedet for med de tilsvarende koder. 

Det kan gøre vinduet nemmere at overskue. 

Opret nyt budget 

Når man skal oprette et nyt finansbudget vælges først menuen 

Økonomistyring – Finans – Budgetter.  
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På fanebladet Generelt og i feltet Budgetnavn skal du trykke på pilen i 

feltet (eller F6) for at få en oversigt over alle finansbudgetter.  

 

For at oprette et nyt skal du trykke F3. Indtast navn og beskrivelse på 

budgettet. 

Ønsker man at have mulighed for at filtrere på budgetdimensioner, skal 

disse vælges i felterne Budgetdimension kode 1 til 4. 

Ønsker man at spærre budgettet kan dette gøres ved at markere feltet 

Spærret. 

For at indtaste budgetværdier i det nye budget skal du vælge budgettet i 

oversigten og trykke ok. 

Nu vælges perioden, der skal budgetteres for. Dette gøres via knapperne i 

bunden af skærmbilledet. 

1 (dag), 7 (uge), 31 (måned), 3 (kvartal), 12 (år), eller valgfri periode 

Budgetbeløbene indtastes nu i skærmbilledet for de ønskede konti, for 

den ønskede periode. 

Beløbene skal indtastes med korrekt fortegn. Indtastes beløbene på 

kontoniveau, vil sammentællinger i kontoplanen også virke på disse 

budgetposter.  

Når budgetbeløbet indtastes, dannes automatisk en budgetpost, Denne 

oprettes pr. den 1. i den ønskede periode. Slettes posten dannes 

automatisk en modpost, der sker altså ikke en fysisk sletning af posten. 

Nyt Budget via kopifunktion 

Der findes i budgetmodulet en funktion, hvor det er muligt at oprette et nyt 

budget ud fra et eksisterende budget, eller ud fra realiserede finansposter. 

Vælg knappen Funktion, og vælg punktet Kopier budget. 
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Kopier fra 

Kilde 

Her kan vælges om det er finans- eller finansbudgetposter, der skal 

kopieres fra. 

Budgetnavn 

Vælger man at kopiere fra budgetposter, vælges det ønskede budget her. 

Finanskontonr. 

I dette felt vælges, fra hvilke finanskontonumre posterne skal kopieres.  

Dato 

Her kan indtastes et datointerval for den ønskede periode.  

Ultimoposter 

Her kan du vælge om ultimo posterne skal medtages eller ej 

Dimensioner 

Her kan du vælge hvilke dimensioner, der skal kopieres til det nye budget. 

Hvis der er knyttet dimensioner til finansposter eller budgetposter, kan de 

kopieres til det nye budget.  

Kopier til 

Budgetnavn 

Her vælges det budget, som man skal kopiere til. 



Finansbudget                  
 

 

13.9.11 5 

Finanskontonr. 

Hvis en eller flere poster skal kopieres til ét finanskontonummer, kan du 

indtaste nummeret her.  

Anvend 

Ganges med 

I dette felt kan du angive en reguleringsfaktor, som programmet anvender 

til at gange de beløb med, som du vil kopiere. Hvis du angiver en 

reguleringsfaktor, kan du forøge eller mindske de beløb, der automatisk vil 

blive kopieret til det nye budget. Det kan f.eks. være nyttigt, hvis du vil 

oprette et nyt budget med tal fra en tidligere periode, men skal tage nye 

faktorer i betragtning.  

Afrundingsmetode 

Her kan du vælge en kode for den afrundingsmetode, som du vil knytte til 

de poster, du kopierer til et nyt budget. Hvis du f.eks. har valgt at kopiere 

finansposter og har brugt en reguleringsfaktor, der ikke er 1, er de 

kopierede poster måske ikke pænt afrundede beløb. I sådanne tilfælde 

kan du vælge en afrundingsmetode, før du udfører kørslen. 

Flyt datoer med  

Her kan du angive hvordan datoerne på de poster, der kopieres, skal 

ændres vha. en datoformel. Hvis du f.eks. vil kopiere budgettet fra sidste 

år til dette år, skal du bruge datoformlen 1Å  (= et år).  

Sletning af budget 

Ved sletning af budget vælges via knappen Funktion punktet Slet budget. 

Denne funktion sletter ikke selve budgettet, men alle poster i det valgte 

budget. 

Integration til Microsoft Excel 

Ved budgetlægning i Navision er det muligt at anvende Microsoft Excel til 

hjælp for bearbejdning af budgettet.  

For at det er muligt at benytte Microsoft Excel til håndtering af budgetter 

kræver det, at det regneark, som du udlæser til, har et rimeligt fast format. 

For at danne dette format er det nemmeste at eksportere et budget fra 

DSM til Microsoft Excel. 

Fra finansmodulet vælges det ønskede budget. I det ønskede budget 

vælges knappen Funktion, og punktet Udlæs til Excel. 

Kriterier vedr. udlæsning kan udfyldes som nedenstående: 
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og på fanebladet Indstillinger: 

 

Tryk på OK og budgettet udlæses nu til Microsoft Excel. 

 

Rettelser kan nu foretages i regnearket, og det gemmes på normal vis. 

Når data i regnearket er færdigredigeret kan dataene indlæses i Navision 

igen. 
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Vælg det budget, som data fra regnearket ønskes indlæst i. 

Vælg knappen Funktion, og punktet Indlæs fra Excel. 

 

Felterne udfyldes på følgende måde: 

Indlæs fra 

Projektmappe – filnavn 

Her indtastes filnavn på Excel regnearket. 

Regneark 

Her kan man vælge mellem de forskellige ark i regnearket. 

   

Indlæs i  

Budgetnavn 

Her vælges det budget, som data ønskes indlæst i 

Indstilling 

Her kan vælges mellem følgende: 

 erstat poster -  anvendes hvis man ønsker at erstatte posterne i 
Navision med posterne fra Excel   
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 tilføj poster - anvendes hvis man ønsker at tilføje posterne fra Excel til 
posterne i Navision. 

Beskrivelse 

Her indtastes den beskrivelse, som posterne fra Excel får, når de er 

indlæst i Navision. 

Tryk på ok for at indlæse budgettet. 

 

Sammenligning af realiserede tal med budget 

Budgettallene har man mulighed for at sammenligne med de allerede 

realiserede bevægelser.  

Via budgettet vælges knappen Saldo, her er 2 muligheder: 

 Finanskonto – saldo/budget: viser realiserede beløb/budget på en 
valgt konto. 

 Finans – saldi/budget: viser realiserede beløb/budget for flere konti. 
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Rapporter til brug for budgettering 

Følgende rapporter kan benyttes til udskrivning af budgetter og 

sammenligning af budget og realiserede beløb: 

Via Økonomistyring – Udskrifter – Rapporter findes følgende: 

 Budget: rapport til udskrivning af budgettal. 

 Budget 12 kolonner: rapport til udskrivning af budgettal med 12 
kolonner. 

 Balance/budget: rapport til udskrivning af finansbalance med visning 
og sammenligning med budget. 

 

 


