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Debitoroprettelse ved hjælp af skabelon 

Som en hjælp til at oprette debitorer er der i systemet mulighed for at 

oprette debitorer ved hjælp af en skabelon. 

I skabelonen indtastes en række oplysninger som f.eks. 

bogføringsoplysninger, så automatisk kan hentes og indsættes ved 

oprettelse af debitorer. 

Man kan med fordel oprette flere forskellige skabeloner – én skabelon til 

hver kundegruppe, f.eks. en skabelon til danske og en til udenlandske 

debitorer, eller en skabelon pr. betalingsbetingelse. 

Opsætning 

Debitorskabeloner oprettes under Opsætning – Programopsætning – 

Generelt – Konfigurer masterskabeloner. 

Skærmbilledet ser således ud: 

 

Tryk F3 for at oprette en ny skabelon og indtast herefter en ønsket kode 

og beskrivelse for skabelonen. 

Herefter skal du i feltet Tabel-id vælge den tabel, du vil knytte skabelonen 
sammen med – i dette tilfælde tabel 18, Customer. 
 
Tryk derefter F6 i feltet ’Feltnavn’ og vælg derefter et af de felter, du 
ønsker skal indgå i skabelonen, f.eks. feltet ’Customer Posting Group’ 
(debitorbogføringsgruppe). 
I feltet Standardværdi skal du dernæst angive den værdi, som skal 
benyttes, ved oprettelse af debitorer ud fra skabelonen. 
Endelig kan du angive om feltet er obligatorisk. 
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På denne måde skal du tilføje alle de felter, du ønsker at have med i 
skabelonen: 
 

 

Debitoroprettelse 

Hvis du klikker på knappen Funktion – Opret Forekomst vil der blive 

oprettet en debitor med oplysningerne fra skabelonen – dette forudsætter 

dog at der er indmeldt en debitor-nummerserie i Salg & Marketing – 

Opsætning – Salgsopsætning. 

Eller du kan gå ind på debitorkortet for at oprette ved hjælp af skabelonen. 

Tryk F3 og indtast evt. ønsket debitornr.  

Klik derefter på knappen Funktion – Anvend skabelon. 

Såfremt der er oprettet debitorskabeloner vil følgende skærmbillede 

fremkomme: 
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Marker ønsket skabelon og tryk Enter – herved oprettes debitor med de 

oplysninger, der er indmeldt på skabelonen. 

 
Herefter indtastes øvrige oplysninger på debitorkortet (navn, adresse 
m.v.). 


