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Intern debitor – oprettelse 

Interne debitorer anvendes i systemet via serviceordrer f.eks. til klargøring 

af lagermaskiner, reparation af egne servicebiler m.v. Der kan også 

faktureres internt via salgsfaktura (ikke salgsordre). 

Ved fakturering af en ordre til en intern kunde dannes der en 

omkostningspost i stedet for en debitorpost. 

 Der kan oprettes 3 typer interne kunder: 

 Intern kunde, der anvendes til omkostninger på maskiner, hvor 
omkostningen også skal påvirke maskinens værdi. 

 Intern kunde, der danner en omkostningspost f.eks. oprydning på 
værkstedet. 

 Intern kunde, der danner en omkostningslinje pr. linje, der er påført 
ordren, f.eks. opsamling af forbrugsmateriale, hvor man ønsker en 
specifikation pr. montør (montøren angives via en dimensionskode). 

Kontoplan 

Der skal være oprettet en finanskonto på kontoplanen, som vedrører det 

interne arbejde. 

I eksemplet her er der tale om intern vedligeholdelse af 

værkstedsmateriale, hertil er der oprettet en konto med nummeret 37220. 

 

Er der ikke oprettet en finanskonto skal dette først gøres under 

Økonomistyring – Finans – Kontoplan. 

Debitor 

Den interne debitor oprettes under Salg & Marketing – Ordrebehandling – 

Debitorer. 

 

 



Intern debitor – oprettelse                  
 

 

27.04.2012 2 

Tryk på F3 for at påbegynde oprettelsen af en ny debitor. Herved placeres 

markøren automatisk i nummer-feltet: 

 

De interne debitorer kan nummereres frit, men for overskuelighedens 

skyld anbefaler JMA, at man opbygger numrene på de interne debitorer 

systematisk. F.eks. kan man nummerere dem INT + kontonummeret fra 

finanskontoplanen. 

Udfyld debitornummer samt beskrivelse på fanebladet generelt (søgenavn 

genereres automatisk): 

 

Vælg herefter fanen Fakturering: 
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Fakturarabatkoden er udfyldt automatisk og skal ikke ændres. 

I billedet skal du nu først angive Virksomhedsbogføringsgruppe. Tryk F6 i 

feltet for at vælge den korrekte gruppe – i eksemplet her vælges gruppen 

Intern. 

Når Virksomhedsbogføringsgruppen er udfyldt og feltet forlades, udfyldes 

Momsvirksomhedsbogføringsgruppen automatisk. 

Billedet ser nu således ud: 

 

Som det sidste skal feltet Debitorbogføringsgruppe udfyldes. tryk F6 i 

feltet for at få en oversigt over debitorbogføringsgrupper: 
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Stå i feltet Kode og tryk F3 for at oprette en ny debitorbogføringsgruppe – 

denne kan for overskuelighedens skyld navngives med samme nummer 

som den interne debitor (INT37220).  

I feltet intern omkostningskonto indtastes finanskontonummeret, som den 

interne debitor vedrører, i eksemplet 37220. Der skal også angives en 

samlekonto og her anbefales en afstemningskonto, hvor der ikke må 

dannes poster på.  

Der sættes hak i feltet Intern debitor, dette er meget vigtigt. 

Ønsker man at få specificeret omkostningerne pr linje, skal der sættes et 

hak i feltet ’Detaljeret intern modpost’. 

Som det sidste overvejes det, om det arbejde, der udføres på det interne 

debitornummer i form af serviceordrer, skal kunne bevirke en regulering af 

lagerværdien på egne maskiner (klargøring). Hvis ja, skal feltet Reguler 

lagerværdi også markeres. 

I eksemplet skal der ikke kunne lagerværdireguleres eller dannes 

detaljerede poster, så felterne markeres ikke.  

Tryk Enter for at overføre den nyoprettede debitorbogføringsgruppe til 

debitorkortet, som herefter ser således ud: 
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Herefter er det interne debitornummer klar til brug. 

 

Ved månedsafslutningen bør man kontrollere om der er saldo på interne 

kunder – det bør der ikke være. 

 


