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Kontoudtog debitorer 

 

Nedenstående beskrivelse tager udgangspunkt i Rapport 6052084 DSM 

kontoudtog 2 FIK752, men en stor del af beskrivelsen vil være gældende 

for øvrige DSM kontoudtogs-rapporter. 

Kontoudtoget viser alle poster i den valgte periode for de valgte debitorer. 

Du kan vælge at få vist samtlige forfaldne saldi, uafhængigt af den 

angivne periode.  

Du kan også vælge at medtage et aldersfordelingsinterval.  

Rapporten viser åbne poster og forfaldne poster for hver valuta.  

Rapporten kan f.eks. sendes ud til debitorer i forbindelse med 

afslutningen på en regnskabsperiode eller som en påmindelse om 

manglende betaling.  

Udsendelse kan ske enten pr. post eller pr. mail. 

Eksempel på udskrevet ’basis-kontoudtog’, dvs. hvor der intet er tilvalgt 

via indstillingsfanen: 
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Fanen Debitor 

 

 

Feltet Nummer 

Angiv numrene på de debitorer, der skal med i rapporten. Hvis du vil have 

vist en oversigt over alle dine eksisterende kunder, skal du klikke på 

AssistButton til højre. 

Feltet Søgenavn 

Skriv søgenavnene på de debitorer, der skal med i rapporten. 

Feltet ’Udskriv kontoudtog’ 

Skriv Ja, hvis du kun vil have debitorer med et Ja i det tilsvarende felt på 

debitorkortet med i rapporten. Hvis du lader feltet være tomt, medtages 

alle debitorer. 

Feltet Datofilter 

Angiv den periode, som kontoudtoget skal vises for, f.eks. 01-03-10..31-

03-10. 

Feltet Valutafilter 

Angiv de valutakoder, der skal med i rapporten. Hvis du vil se en oversigt 

over de eksisterende valutaer, skal du klikke i feltet Filter og derefter på 

AssistButton til højre. 
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Fanen Indstillinger 

 

Feltet ’Vis forfaldne poster’ 

Marker afkrydsningsfeltet, hvis forfaldne poster skal vises (vises separat 

for hver valuta). 

Herved udskrives et afsnit med forfaldne poster lige efter periodens 

bevægelser. 

Feltet ’Udskriv alle åbne poster 

Marker afkrydsningsfeltet, hvis alle åbne poster skal udskrives. 

Herved udskrives et afsnit med åbne poster efter periodens bevægelser 

og efter et evt. afsnit med forfaldne poster. 

Feltet ’Medtag alle debitorer, der har poster’ 

Marker afkrydsningsfeltet, hvis alle debitorer med poster i den valgte 

periode skal med i rapporten. 

Feltet ’Medtag også debitorer, der kun har saldo’ 

Marker afkrydsningsfeltet, hvis debitorer uden poster i perioden, men som 

har en saldo i slutningen af den valgte periode, skal med i rapporten. 

Feltet ’Medtag aldersford.intv.’ 

Marker dette afkrydsningsfelt, hvis der skal medtages et 

aldersfordelingsinterval i rapporten. 

Herved udskrives et afsnit aldersfordeling sidst på kontoudtoget. 
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Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, skal du også udfylde felterne 

Aldersfordelingsinterval og Aldersford.intv. efter. 

Feltet Aldersfordelingsinterval 

Angiv længden på perioden i aldersfordelingsintervallet, f.eks. "1M" for én 

måned. Perioden starter på den sidste dag i den periode, der er angivet i 

feltet Datofilter + 1 dag. 

Feltet ’Aldersford.intv. efter’ 

Vælg, om aldersfordelingsintervallet skal beregnes ud fra forfaldsdatoen 

eller bogføringsdatoen. 

Eksempel på aldersfordeling (kontoudtog for perioden 01-09..30-09, 

aldersfordelingsinterval 1M+LM): 

 

Feltet ’Logfør interaktion’ 

Feltet er markeret, hvis denne interaktion skal logføres automatisk 

(opsætning under Salg & Marketing – Opsætning – Interaktion – 

Opsætning af skabelon). 

Feltet Vis restbeløb 

Hvis du markerer feltet vil der på kontoudtoget blive udskrevet en ekstra 

kolonne, hvor restbeløb på hver enkelt post fremgår. 

Feltet ’Angiv forfaldent beløb på indbetalingskort 

Hvis du markerer feltet vil beløbsfeltet på girokortet blive udfyldt med 

forfaldent beløb. 

Feltet ’Tekst til forfalden saldo’ 
Teksten er relevant ved valg af aldersfordeling.  
Hvis du udfylder tekstfeltet vil den indtastede tekst blive udskrevet i stedet 
for standardteksten i aldersfordelingen. Standardteksten er ’Forfalder 
DD/MM-DD/MM’. 
I eksemplet nedenfor er der i anfordringen indtastet ’Forfalder i næste 
måned’ i feltet. 

 

Feltet ’Tekst ved negativ saldo’ 

I feltet kan du angive en tekstkode, som anvendes hvis kunden har penge 

til gode. 

F6 giver adgang til teksterne, hvor der også kan tilføjes nye tekster: 



Kontoudtog debitorer                  
 

 

20.3.12 5 

 

Ved klik på Tekst – Udvidede tekster kan der tilføjes yderligere tekst: 

 

Eventuelle tekster (incl. udvidede tekster) udskrives til slut på 

kontoudtoget. 

Feltet ’Anvend PDF-løsning – Originalbilag’ 

Ved at markere feltet vælges PDF-udskrift af kontoudtog, såfremt kunden 

har markering for eksterne dokumenter via E-mail. 

For yderligere oplysninger vedr. PDF-udskrift af kontoudtog henvises til 

vejledningen ’PDF-udskrift af eksterne dokumenter. 

Udelad poster på kontoudtog (Skjul poster) 

Det er muligt at udelade poster fra kontoudtog, som f.eks. interne 
omposteringer. Poster, der ikke ønskes medtaget på kontoudtog, skjules 
via Debitorkort – Knappen Debitor – Poster (Ctrl+F5)  
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For at skjule en post sættes flueben i feltet: Skjul post  

Det er vigtigt at poster, der skjules, ikke går tværs af perioder, og at man 

kun skjuler poster, der går i nul, for at få et retvisende kontoudtog. 

 


