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Import af fakturaer fra DK-Tec 

Generelt 

For at hente elektroniske fakturalinjer fra DK-Tec gå ind under Køb – 

Ordrebehandling – Periodiske aktiviteter  

Kør Indlæs Integrationsfaktura 

Dernæst vælges Integrationskladder: 

Køb 

 

Marker den ønskede kladde og klik på OK. 

 

 

Nu vises den pågældende kladde med de fakturaer der ligger. 
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I dette eksempel ligger der kun en faktura, men der kunne sagtens have 

ligget mange flere. 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. 

Følgende felter nederst i billedet benyttes ikke ved DK-Tec (Ekstern 
fakturarabat, Ekstern afrundingsdiff., Fragtbeløb, Afgiftsbeløb.), da der 
kun leveres fakturaliner fra DK–Tec  

For at åbne fakturaen markeres linjen og der klikkes på OK. 
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Denne faktura indeholder 1 varelinje. 

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. 
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Eksempel på faktura med gult felt. 

 

I den øverste linje vises at Beskrivelsen i vores system hedder O-ring, 

mens den fra DK-Tec hedder motrik   MM Bahco.  

I anden linje vises at modtaget antal (værdi i importeret fil) er forskellig fra 

bestilt antal (logget værdi). I tredje linje vises at linjebeløbet er anderledes 

end på den oprindelige ordre.  

Man kan så manuelt godkende den/de enkelte linjer enten ved at sætte 

hak i feltet Godkendt eller markere linjer der ønskes godkendt og dernæst 

benytte funktionen: Godkend markerede linier. 

Når linjerne er godkendt kan der bogføres. 
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Via knappen Bogfør eller F11 

 

Modtag og Fakturer er markeret. klik OK 

 

Kvittering på at købsordren er modtaget og faktureret. 

(ang. kvittering, den vil se ud som ovenstående, hvis der i opsætningen i 

feltet: Standardfaktura er valgt: Bogført faktura ellers vil købsordren kun 

være modtaget og fakturaen ligge klar til bogføring) 

 



Import af fakturaer fra DK-Tec                  
 

 

13.9.11 6 

Under Funktion er der følgende muligheder. 

 

Når der er tale om DK-Tec er: Indsæt differencelinier ikke relevant., det 

samme gælder Indsæt ny linie, da alle fakturalinjer fra DK-Tec bør/skal 

hænge sammen med den afgivne købsordre. 

Restordre fra DK-Tec vil blive koblet sammen med den oprindelige 

købsordre ud fra købsordre og varenummer. 

 

Eksempel på restordre forløb. 
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Under feltdifference kan man se følgende 

 

antal i fil er mindre en antal på købsordre, i dette eksempel har vi bestilt 

10 stk, men har modtaget 8 stk og derfor er linjebeløb også forskelligt. 

Linjen godkendes og der bogføres som vanligt. 
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Den oprindelige købsordre efter bogføring af modtaget antal 

 

 

Her kan man se der er bestilt 10 stk og de 8 er modtaget og faktureret. 

DSM opsætning vedr. fakturaimport fra DK-Tec 

 

Klik på Service – Opsætning – DSM opsætning  
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Felterne udfyldes således: 

DK-Tec integration Kred. nr.: Udfyldes med DK-Tec´s kreditornr. 

Standard enhed varer:  Udfyldes med STK (fanen Generelt) 

Integration Fragt linie: Benyttes ikke ved DK-Tec 

Integration Fragt Nummer: Benyttes ikke ved DK-Tec 

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 vælges 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 (leverandørvarenr.) skal bogføres på 

finanskonto eller oprettes. 

 Hvis feltet er udfyldt med værdien blank: 

Først kontrolleres om varen allerede er oprettet på varekartoteket 

(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 

(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 

(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 / Integrationsafrundingskonto: Benyttes 

ikke ved DK-Tec. 

 

 


