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Import af fakturaer fra leverandør 

Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk – dvs. 

at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at 

varemodtage og bogføre fakturaen. 

Der kan også modtages faktura uden at der er oprettet en indkøbsordre i 

forvejen. 

Import af elektroniske faktura fra leverandører er tilkøbsmoduler. Kontakt 

JMA for tilbud herpå og på hvilke leverandør der levere elektroniske 

fakturaer. 

Følgende skal opsættes inden igangsætning: 

 På DSM opsætning skal der bl.a. tages stilling hvordan varenumre der 
ikke er oprettet skal håndteres 

 På kreditoren skal der angives at der anvendes integration til 
leverandøren 

 

DSM opsætning vedr. fakturaimport fra leverandør 

Klik på Service – Opsætning – DSM opsætning – fanebladet Integration: 

 

Felterne udfyldes således: 
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’XX’ integration Kred. nr.:  

Udfyldes med leverandørens kreditornr. 

Standard enhed varer:  

Udfyldes med STK (fanen Generelt) 

Integration Fragt linie:  

Hvis fragt ikke er en fakturalinje på fakturaen anvendes disse oplysninger 

til bogføring af fragt. 

Her kan vælges mellem Finanskonto og Gebyr.  

Gebyr bruges hvis man vil belaste de enkelte varer med omkostningen.  

Hvis man bruger dimensioner på varer kan der kun anvendes 

Finanskonto, da systemet ikke kan styre en situation eksempelvis 2 varer 

med hver sin dimension som skal dele et fragtgebyr.  

Integration Fragt Nummer:  

 

Udfyldes med finanskontonummer hvis man har valgt at bogføre fragt 

direkte på et finanskontonummer. 

Varegebyrtildeling: Har man valgt at benytte gebyr angives det her om 

beløbet skal fordeles ligeligt pr. linje eller om det skal fordeles i forhold til 

beløbene på de enkelte linjer. 

Standardfaktura:  

Her kan der vælges mellem ikke bogført faktura eller bogført faktura.   

Ikkebogført faktura hvis man gerne vil have lejlighed til at gennemse 

fakturaerne inden den endelige bogføring – denne indstilling benyttes 

typisk i en opstartsfase.  

Hvis man ønsker at bogføre færdig med det samme, vælges Bogført 

faktura. 

Inte. skaffevare på konto:  

Feltet anvendes til styring af, om varer, som ikke findes på varekartoteket 

skal bogføres på finanskonto eller oprettes.  

 Hvis feltet er udfyldt med værdien blank: 
Først kontrolleres om varen allerede er oprettet på varekartoteket (via 
leverandørvarenr.). Hvis varen ikke findes her, kontrolleres herefter 
om varen findes som katalogvare – gør den det, vil den blive oprettet 
på varekartoteket. Findes varen heller ikke som katalogvare, vil den 
blive oprettet som skaffevare på varekortet ud fra oplysningerne på 
den pågældende leverandørkode. 
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 Hvis feltet er udfyldt med værdien katalogvare: 

Først kontrolleres om varen allerede er oprettet på varekartoteket 

(via leverandørvarenr.). Hvis varen ikke findes her vil der i stedet 

blive bogført på den finanskonto, der er angivet i næste felt, dvs. 

varen oprettes så ikke. 

 Hvis feltet er udfyldt med værdien skaffevare: 

Først kontrolleres om varen allerede er oprettet på varekartoteket 

(via leverandørvarenr.). Hvis varen ikke findes her, kontrolleres 

herefter om varen findes som katalogvare – gør den det, vil den 

blive oprettet på varekartoteket. Findes varen heller ikke som 

katalogvare, vil der i stedet blive bogført på den finanskonto, der er 

angivet i næste felt, dvs. varen oprettes så ikke. 

Integrationsafrunding max. beløb:  

Hvis den elektroniske faktura er knyttet til en indkøbsordre kan der her 

indsættes det beløb som fakturaen maksimalt må afvige fra købsordren 

med. Overskrides maximumbeløbet stopper bogføringen. 

Integrationsafrundingskonto: Her indsættes den finanskonto som 

afrundingen skal bogføres på. 

Integrationsinformation til import. 

 Codeunit 6038973  

 FTP 
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Indlæs og bearbejd fakturaer 

Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med 

dem.  

 

Der klikkes på Køb – Ordrebehandling – Periodiske aktiviteter – Indlæs 

Integrationsfaktura.  

 

Når fakturaerne er indlæst findes de under Køb – Ordrebehandling - 

Periodiske aktiviteter – Integrationskladder: 

 

Marker den ønskede kladde og klik på OK. Bemærk at hvis man kun har 

én kladde oprettet, springes dette vindue automatisk over, og man 

kommer direkte ind i kladden. 
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Køb 

Nu vises den pågældende kladde med de fakturaer der ligger. 

 

Oversigten viser de faktura der er er indlæst og endnu ikke bogført. Derfor 

er der øverst på siden mulighed for at filtrere på forskellige oplysninger. 

Der kan filtreres pr. leverandør, pr. bilag, pr. afdeling (ansvarscenter), pr. 

dato. pr. ordre, pr. indkøber og på om der mangler modtagelse. 

For at åbne fakturaen markeres linjen og der klikkes på OK. 
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I feltet Godkendt vil der automatisk være sat hak hvis fakturaen matcher 

den afgivne ordre. Der er derimod intet hak, hvis der i feltet Feltdifference 

er et gult informationstegn. Dette betyder at der er nogle 

uoverensstemmelser på den enkelte linje, set i forhold til den oprindelige 

ordre. Klik derfor på det gule i for at se specifikationerne på linjen. 

 

I den anden linje vises at Beskrivelsen fra købsordren (Logget værdi) og 

Grenes beskrivelse (Værdi i fil) 

Andre forskelle kunde f.eks. være at modtaget antal (værdi i importeret fil) 

er forskellig fra bestilt antal (logget værdi) eller at linjebeløbet er 

anderledes end på den oprindelige ordre.  
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Føj sammenligningsfelter til ekskludérliste 

 

Man kan sætte op på hvilket niveau differencelinjerne skal gøre sig 

gældende. F.eks. vil beskrivelsen ofte være forskellig fra leverandørens 

beskrivelse uden at dette er ”fatalt” for om man vil godkende modtagelsen 

eller ej.  

Under Køb – Ordrebehandling – Opsætning – Integrationskladdetype 

markeres den kladde som indstillingerne skal gælde for. Klik på knappen 

Funktion og vælg Ekskludérliste til sammenligningsfelter. 

 

 

Her kan man f.eks. tilføje feltet Beskrivelse til listen over differencer som 

systemet registrerer, men som ikke skal bremse for en godkendelse. Hvis 

den eneste difference mellem den loggede værdi og værdien i den 
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indlæste fil er beskrivelsen, fremkommer således ikke det gule 

informations-I, og linjen godkendes automatisk ved modtagelsen. 

Modtagelse af ej oprettede varenumre 

 

Ved modtagelse af varenumre som ikke er oprettet i systemet, har man i 

opsætningen taget stilling til, hvad der skal ske med disse.  

Der forslås automatisk at varen skal oprettes via katalogvare såfremt den 

findes her 

Findes varen ikke som katalogvare kan man vælge at få bogført ind på en 

finanskonto eller at varen skal oprettes via skaffevarefunktionen. 

Se yderligere beskrivelse af disse muligheder i beskrivelsen af 

”Forhandler servicestyring opsætning vedr. fakturaimport fra Grene”. 

Modtagelse af ordrenumre som ikke findes i systemet 

 

Hvis man modtager en ordre som ikke er oprettet og afsendt fra systemet 

(f.eks. ringet eller faxet), skal linjerne blot godkendes og bogføres. Der 

dannes så en købsordre der faktureres.   

Har man oprettet ordren i systemet, men ikke afsendt den herfra, skal 

man manuelt udpege den ordre som passer sammen med den indkomne 

faktura. Dette gøres ved at stå i feltet ordrenr. på ordrelinjen og taste F6. 

Her vises ordreoversigten og den ønskede ordre kan vælges. Dette kan 

gøres pr. linje. Har man mange linjer som skal have samme ordrenr. kan 

man sætte samme ordrenr. på alle linjer ved at klikke på knappen 

Funktion og Sæt ordrenr. på alle linjer. 
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Modtagelse af varer med afgifter 

 

Afgifter fra Grene figurerer på ordrerne som varelinjer. Ved modtagelse af 

disse varelinjer skal Linjetypen ændres fra Vare til Afgift. Systemet husker 

så for eftertiden, at det pågældende varenr. dækker over en afgift. 

Bogføring 

 

Når man har sat hak i Godkend på de ordrelinjer man ønsker at bogføre, 

klikkes på Bogføring og Bogfør, marker Modtag og Fakturer ok klik på OK. 

Systemet opretter og bogfører nu fakturaerne. Hvis man i opsætningen 

har valgt Bogført faktura, bogføres fakturaerne færdig med det samme. 

Ønsker man mulighed for at gennemse fakturaerne inden den endelige 

bogføring vælges ”Ikke bogført faktura” i opsætningen. Se desuden 

beskrivelsen ”Forhandler servicestyring opsætning vedr. fakturaimport fra 

Grene”. 

I eksemplet er valgt ”Ikke bogført faktura” og efter bogføring vises 

følgende:  

 

Dvs. at ordren nu er modtaget, men endnu ikke bogført. De modtagne 

linier kan ses under Køb – Oversigt – Bogførte modtagelser. 

Når fakturaen modtages, skal bogføring foretages fra Integrationskladden, 

hvor der nu vælges Bogfør – Fakturer. Hvis der er valgt ’Ikke bogført 

faktura’ vil fakturaerne nu ligge til gennemsyn under Køb – 

Ordrebehandling – Fakturaer, hvorfra de kan bogføres endeligt ved at 

trykke på knappen Bogføring og vælge Bogfør. Er der valgt ’Bogført 

faktura’ i opsætningen vil der med det samme dannes bogførte fakturaer.  
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Modtagelse af kreditnotaer 

 

Modtagelse af kreditnotaer fungerer i princippet på samme måde som 

modtagelse af ordrer. Linjerne skal godkendes og kreditnotaen kan 

bogføres. 

Bemærk, at der godt kan være minuslinjer på en almindelig ordre, først 

når det samlede beløb bliver negativt dannes en kreditnota. 

 

 

 


