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Kontrolliste – dimension på finansposter 

Som en hjælp til afstemninger findes der i systemet en kontrolliste vedr. 

dimensioner på finansposter. 

Opsætning 

 

Listen skal tilføjes under Økonomistyring – Udskrifter – Rapporter. Klik på 

knappen Ret og udfyld en ny linie med rapport-ID 6039022 således: 

 

Listen er nu klar til udskrift. 

Udskrift 

 

Listen vælges efter opsætning under Økonomistyring – Udskrifter – 

Rapporter: 

 

Klik på knappen Udskriv, herved fremkommer anfordringsbilledet: 
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På fanen Finanskonto kan der udvælges et interval af kontonumre, samt 

et interval af bogføringsdatoer. 

På fanen Standarddimension kan du indtaste de kriterier, der skal 

anvendes i kontrolkørslen: 

 

 

Her er nogle eksempler på hvordan rapporten kan anvendes til fejlfinding: 

 

Eksempel A: Tvungen dimension på finanskonto 

Til finanskonto 10120 ”Salg nye traktorer” er der i kontoplanen sat op, at 

der er tvungen maskine dimension. 

Vi ønsker nu at undersøge om der findes poster på finanskontoen i august 

måned, hvor maskine dimensionen ikke er udfyldt. 

For at gøre dette udfyldes bestillingsbilledet således: 

Faneblad finanskonto – Nummer 10120, Datofilter = 01-08-10..31-08-10. 

Faneblad Standarddimension - Dimensionskode = MASKINE, 

Dimensionsværdikode = blank. 

Eventuelle poster uden dimensionskode vil blive udskrevet på listen. 



Kontrolliste – dimension på finansposter                  
 

 

13.9.11 3 

Eksempel B: Samme dimensionskode på finanskonto 

Til finanskonto 31110 ”Salg Arbejdsløn, Eksternt” er der i kontoplanen sat 

op, at der er samme kode på afdelings dimension og afdeling er 

SERVICE. 

Vi ønsker nu at undersøge om der findes poster på finanskontoen i august 

måned, hvor afdelings dimensionen ikke er udfyldt med SERVICE. 

For at gøre dette udfyldes bestillingsbilledet således: 

Faneblad finanskonto – Nummer 31110, Datofilter = 01-08-10..31-08-10. 

Faneblad Standarddimension - Dimensionskode = AFDELING, 

Dimensionsværdikode = SERVICE. 

Eventuelle poster med afvigende dimensionskode vil blive udskrevet på 

listen. 

Eksempel C: Ingen dimensionskode på finanskonto 

Til finanskonto 10120”Salg nye traktorer” er der i kontoplanen sat op, at 

der ’Ingen kode’ er på dimensionen for leverandører. 

Vi ønsker nu at undersøge om der findes poster på finanskontoen i august 

måned, hvor leverandør dimensionen er udfyldt. 

For at gøre dette udfyldes bestillingsbilledet således: 

Faneblad finanskonto – Nummer 10120, Datofilter = 01-08-10..31-08-10. 

Faneblad Standarddimension - Dimensionskode = LEVERANDØR, 

Dimensionsværdikode = blank. 

Eventuelle poster med dimensionskode vil blive udskrevet på listen. 

Listens indhold 

Listen indeholder følgende oplysninger vedr. de poster, der udskrives som 

fejlbehæftede: 

 Løbenr. på post 

 Finanskonto 

 Bogføringsdato 

 Bilagstype 

 Bilagsnr. 

 Beskrivelse 

 Beløb 

 Dimensionskode 

 Dimensionsværdi 

 Værdibogføring 

 


