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Behandling af købsfakturaer – samlefaktura 

Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. 

Dette gøres ved på den enkelte købsordre at klikke på knappen Bogføring 

og her vælge Bogfør (eller ’Bogfør og udskriv’) og vælge ’Modtag og 

fakturer’. Herved varemodtages/bogføres kun den købsordre, som man 

aktuelt står på. 

I systemet er der også mulighed for at samle købsordrelinier fra forskellige 

ordrer, der er varemodtaget, men endnu ikke faktureret, på én samlet 

faktura. 

Forudsætning herfor er, at ordrerne løbende varemodtages, men ikke 

faktureres.  

Først oprettes købsordren: 

 

Læg mærke til, at Modtaget (antal) og Faktureret (antal) er blanke og 

status er Åben. 

Herefter klikkes på knappen Bogføring – Bogfør (eller der trykkes F11), og 

feltet Modtag markeres: 
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Tryk ok. Herefter ser ordren således ud: 

 

Bemærk at Modtaget (antal) nu er udfyldt og status er ændret til Frigivet. 

Ordren kan nu også ses i menupunktet Køb – Oversigt – Bogførte 

modtagelser. 

På denne måde oprettes og varemodtages købsordrer løbende indtil der 

modtages en faktura fra leverandøren. 

Modtagelse af faktura 

 

Når der modtages en faktura fra leverandøren gøres som følger. 

Under Køb – Ordrebehandling – Fakturaer oprettes en faktura til 

leverandøren. Kun oplysningerne på fakturahovedet udfyldes: 
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Klik derefter på knappen Funktion og vælg punktet ’Hent 

købsleverancelinjer’: 

 

Herved fremkommer et skærmbillede, hvor der kan ’plukkes’ i modtagne 

leverancelinier fra den pågældende leverandør. Marker de linier, der hører 

til den modtagne faktura og tryk ok for at overføre dem til den faktura, vi 

netop har oprettet. Der kan hentes linier fra flere forskellige købsordrer – 

marker mere en end linie ved at holde tasten CTRL nede og derefter 

klikke på de ønskede linier. 
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Når der tastes ok returneres til fakturaen og linierne er nu overført hertil: 

 

Det fremgår af fakturaen hvilke leverancenr., de forskellige linier stammer 

fra (f. eks. Modtagelse nr. 220027). 

Når linjerne er hentet ind og evt. priser er rettet skal orden stemmes af til 

leverandørens faktura. 

Tryk på knappen Faktura og vælg statistik (eller tryk på F9) 
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Tjek at beløbet i alt inkl. moms stemmer med totalbeløbet inkl. moms på 

fakturaen. Hvis der er forskel mellem leverandørs faktura og faktura i 

systemet skal der indmeldes en finanslinie på differencen.  

Der kan oprettes en særlig ”øreafrundingskonto”, hvor beløbet kan 

angives på, eller fakturarabat konto kan anvendes – dette afklares 

sammen med bogholderiet. 

Når fakturaen stemmer kan fakturaen bogføres. 

Klik på Bogfør og vælg Bogføring, herefter vil købsfakturaen blive bogført. 

Købsordren kan stadig læses under Køb – Ordrer: 

 

Bemærk, at kolonnen Faktureret antal nu er udfyldt. 
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Oprydning 

Som tidligere nævnt ligger købsordrerne stadig i menupunktet Køb – 

Ordrer. Disse fjernes til sidst ved at starte en kørsel under Opsætning – 

’IT-administration’ – Sletning af data – Købsdokumenter – Slet fakturerede 

købsordrer. 

Opstartsbilledet ser således ud: 

 

Bemærk, at hvis man anvender ansvarscentre, så skal dette felt udfyldes 

med det ansvarscenter, man ønsker at rydde op for, da kørslen ellers vil 

omfatte samtlige ansvarscentre. Hvis feltet ikke er vist på fanen, kan det 

hentes ved at trykke F6 i kolonnen Felt. 

Øvrige felter udfyldes typisk ikke, så oprydningen kommer til at omfatte 

alle fakturerede købsordrer. 

Det er muligt at afvikle denne oprydning via opgaveplanlæggeren. 

Har man på en købsordre, modtaget og faktureret nogle af købsordrens 

linjer, så kan de fakturerede købsordrelinjer slettes via funktionsknappen 

’Slet fakturerede linjer’ 


