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 Så här tilldelar du resurser



 Arbeta med tjänsteuppgifter
 Servicebokföring
 Bokföra tjänsteorder och kreditnotor
 Låna ut och ta emot låneartiklar

 Genomgång av affärsprocesser
 Översikt
 Genomgång: Genomföra en försäljningskampanj
 Genomgång: Lägga upp och fakturera förskottsbetaln., försäljning
 Genomgång: Konfigurera och använda ett arbetsflöde för godkännande av inköp
 Genomgång: Inleverera och införa utflöde i grundläggande lagerkonfigurationer
 Genomgång: Inleverera och införa utflöde i avancerade lagerkonfigurationer
 Genomgång: Planera leveranser manuellt
 Genomgång: Planera leveranser automatiskt
 Genomgång: Sälja, sammanställa och leverera satser
 Genomgång: Hantera projekt med Projekt
 Genomgång: Beräkna produkter i arbete för ett projekt
 Genomgång: Plockning och leverans i grundläggande lagerkonfiguration
 Genomgång: Spåra serienummer/partinummer
 Genomgång: Utföra kassaflödesprognoser genom att använda kontouppställningar

 Designdetaljer
 Översikt
 Designdetaljer: Leveransplanering

 Översikt
 Designdetaljer: Centrala koncept i planeringssystemet
 Designdetaljer: Reservation, orderspårning och åtgärdsmeddelanden
 Designdetaljer: Balansera efterfrågan och tillgång
 Designdetaljer: Hantera partiformningsmetoder
 Designdetaljer: Planeringsparametrar
 Designdetaljer: Planeringsfördelningstabell
 Designdetaljer: Efterfrågan vid tomt lagerställe
 Designdetaljer: Överföringar i planering

 Designdetaljer: Lagerkalkylering



 Översikt
 Designdetaljer: Värderingsprinciper
 Designdetaljer: Artikelkoppling
 Designdetaljer: Kända problem med artikelkopplingar
 Designdetaljer: Kostnadsjustering
 Designinformation: Bokföringsdatumet för justeringsvärdetransaktionen
 Designdetaljer: Bokföring av förväntad kostnad
 Designdetaljer: Genomsnittskostnad
 Designdetaljer: Varians
 Designdetaljer: Avrundning
 Designdetaljer: Kostnadskomponenter
 Designdetaljer: Lagerperioder
 Designdetaljer: Lagerbokföring
 Designdetaljer: Bokföring av produktionsorder
 Designdetaljer: Bokföring av monteringsorder
 Designdetaljer: Avstämning med redovisningen
 Designdetaljer: Konton i redovisningen
 Designdetaljer: Lagervärdering
 Designdetaljer: Omvärdering

 Designdetaljer: Lagerstyrning
 Översikt
 Designdetaljer: Översikt över distributionslager
 Designdetaljer: Lagerstyrningsinställningar
 Designdetaljer: Ankommande distributionslagerflöde
 Designdetaljer: Interna distributionslagerflöden
 Designdetaljer: Disposition i distributionslagret
 Designdetaljer: Avgående distributionslagerflöde
 Designdetaljer: Integrering med lager

 Designdetaljer: Objektspårning
 Översikt
 Designdetaljer: Artikelkopplingsdesign
 Designdetaljer: Bokföringsstruktur för artikelspårning



 Designdetaljer: Aktiva kontra historiska artikelspårningstransaktioner
 Designdetaljer - Sida för artikelspårningsrader
 Designdetaljer: Disposition av artikelspårning
 Designdetaljer: Artikelkoppling och planering
 Designdetaljer: Artikelkoppling och reservationer
 Designdetaljer: Artikelkoppling i distributionslagret

 Designdetaljer: Bokföring av rad i redovisningsjournalen
 Översikt
 Översikt över bokföring av rad i redovisningsjournalen
 Designdetaljer: Bokföringsgränssnittsstruktur
 Designdetaljer: Bokföringsmotorstruktur
 Designdetaljer: Ändringar i kodmodul 12: Mappa globala variabler för bokföring av

rad i redovisningsjournalen
 Designdetaljer - Ändringar i kodmodul 12: ändringar i bokföringsprocedurer i

redovisningsjournalen
 Designdetaljer: Dimensionsuppsättningstransaktioner

 Översikt
 Designdetaljer: Översikt över dimensionsuppsättningstransaktioner
 Designdetaljer: Söka efter dimensionskombinationer
 Designdetaljer: Tabellstruktur

 Lokal funktionalitet
 Översikt
 Australien

 Översikt
 Moms

 Moms
 Visa källskatt
 Ställ in källskatt
 Ställ in intäktstyper för källskatt
 Ställ in leverantörer utan ABN för beräkning av källskatt
 Beräkna och bokför källskattavräkning
 Visa källskatttransaktioner
 Visa bokförda momsfakturor

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Australia/australia-local-functionality
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Australia/tax
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Australia/withholding-tax
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Australia/how-to-set-up-withholding-tax
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Australia/how-to-set-up-revenue-types-for-withholding-tax
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Australia/how-to-set-up-vendors-without-abn-for-calculating-the-withholding-tax
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Australia/how-to-calculate-and-post-withholding-tax-settlements
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Australia/how-to-view-withholding-tax-entries
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Australia/how-to-view-posted-tax-invoices


 Visa bokförda momskreditnotor
 Ställ in momsbokföring för varor och tjänster
 Beräkna moms på varor och tjänster på förskottsbetalningar
 Justera valutakurser för betalning av momstransaktioner
 Skriv ut momsavräkningsrapporter för varor och tjänster

 Bankverksamhet och betalningar
 Jämför kassaflödesrapport för bank
 Skapa checkavbetalningar
 Elektronisk överföring (EFT)
 Skriv ut bankkontoavstämningsrapporter
 Skriv ut rapporter för insättningskvitto

 Grundläggande ekonomi
 Ställ in affärsenheter för affärsaktivitetsrapporter
 Skriv ut balansräkningsrapport
 Skriv ut resultaträkningar
 Beräknar distributionsbelopp

 Allmänt
 Adresser
 Bestäm försäljningspris per kostnad plus en procentsats
 Australiensiska företagsnummer och justeringsnoteringar
 Ange australiensiska företagsnummer

 Österrike
 Översikt
 Moms

 Skapa ett momsutdrag
 Momsrapportering

 Bankverksamhet och betalningar
 Skriva ut rapporter för leverantörsbetalningslista

 Inköp
 Leveranspåminnelser
 Skapa leveranspåminnelser
 Ställ in villkor, nivåer och text för leveranspåminnelse

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Australia/how-to-view-posted-tax-credit-memos
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Australia/how-to-set-up-goods-and-service-tax-posting
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Australia/how-to-calculate-goods-and-services-tax-on-prepayments
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Australia/how-to-adjust-settlement-exchange-rates-for-vat-entries
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Australia/how-to-print-goods-and-service-tax-settlement-reports
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Australia/how-to-compare-bank-cash-flow
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Australia/how-to-create-check-installments
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Australia/electronic-funds-transfer-eft-
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Australia/how-to-print-bank-account-reconciliation-reports
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Australia/how-to-print-deposit-slip-reports
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Australia/how-to-set-up-business-units-for-business-activity-statements
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Australia/how-to-print-balance-sheet-reports
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Australia/how-to-print-income-statements
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Australia/calculating-distribution-amounts
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Australia/addresses
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Australia/how-to-determine-sales-price-by-cost-plus-percentage
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Australia/australian-business-numbers-and-adjustment-notes
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Australia/how-to-enter-australian-business-numbers
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Austria/austria-local-functionality
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Austria/how-to-create-a-vat-statement
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Austria/vat-reporting
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Austria/how-to-print-vendor-payments-list-reports
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Austria/delivery-reminders
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Austria/how-to-set-up-delivery-reminders
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Austria/how-to-set-up-delivery-reminder-terms-levels-and-text


 Tilldela leveranspåminnelsekoder till leverantörer
 Generera leveranspåminnelser
 Skapa leveranspåminnelser manuellt
 Utfärda leveranspåminnelser
 Skriva ut testrapporter för leveranspåminnelser

 Allmänt
 Skriva ut information om redovisningsinställningar

 Belgien
 Översikt
 Moms

 Belgisk moms
 Ställ in ej avdragsgill moms
 Skapa manuella korrigeringar till moms
 Skriv ut periodiska momsrapporter
 Ställ in statistiknummer för Belgien
 Belgiska Intrastat-rapporter
 Ställ in Intrastat-etableringsnummer
 Skriva ut Intrastat-formulärrapport
 Ställ in deklarationstyper
 Exportera tredje parts deklarationer från Intrastat

 Bankverksamhet och betalningar
 Ställ in bankkonton för CODA
 Använda CODA-utdrag
 Automatiskt överföra och bokföra CODA-utdrag
 CODA bankutdrag
 Belgisk elektronisk bankverksamhet
 Ställ in elektronisk bankverksamhet
 Ställ in export av protokoll
 Belgiska elektroniska betalningar
 Ställ in IBLC-BLWI-transaktionskoder
 Ställ in leverantörer för automatiskt betalningsförslag
 Skapa betalningsjournalmallar och journaler

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Austria/how-to-assign-delivery-reminder-codes-to-vendors
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Austria/how-to-generate-delivery-reminders
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Austria/how-to-create-delivery-reminders-manually
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Austria/how-to-issue-delivery-reminders
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Austria/how-to-print-test-reports-for-delivery-reminders
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Austria/how-to-print-general-ledger-setup-information
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/belgium-local-functionality
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/belgian-vat
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/how-to-set-up-non-deductible-vat
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/how-to-make-manual-corrections-to-vat
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/how-to-print-periodic-vat-reports
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/how-to-set-up-belgian-tariff-numbers
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/belgian-intrastat-reporting
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/how-to-set-up-intrastat-establishment-numbers
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/how-to-print-the-intrastat-form-report
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/how-to-set-up-declaration-types
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/how-to-export-intrastat-third-party-declararations
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/how-to-set-up-bank-accounts-for-coda
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/how-to-apply-coda-statements
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/how-to-automatically-transfer-and-post-coda-statements
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/coda-bank-statements
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/belgian-electronic-banking
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/how-to-set-up-electronic-banking
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/how-to-set-up-export-protocols
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/belgian-electronic-payments
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/how-to-set-up-iblc-blwi-transaction-codes
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/how-to-set-up-vendors-for-automatic-payment-suggestions
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/how-to-create-payment-journal-templates-and-batches


 Testa elektroniska betalningar
 Generera betalningsförslag
 Importera CODA-bankutdrag
 Hantera elektroniska betalningsrader
 Manuellt överföra och bokföra CODA-utdrag
 Skriva ut betalningsfiler
 SEPA-betalningar
 Aktivera SEPA-betalningar
 Arkivera icke euro SEPA-betalningar
 Arkivera SEPA-betalningar
 Autogiro med autogirering
 Ställ in autogireringar
 Redigera och ta bort autogireringsrader
 Testa autogireringar
 Exportera och bokföa autogireringar
 Generera autogireringsförslag
 Sammanfattning av betalningsrader och allmänna journalrader

 Grundläggande ekonomi
 Använda och ta bort redovisningstransaktioner
 Skapa bokslut
 Exportera till konto

 Allmänt
 Företagets nummer och bankkontorets nummer
 Begränsa bokföringsperioden
 Ange arbetsdatum som bokföringsdatum

 Kanada
 Översikt
 Moms

 Rapportera omsättningsskatt och moms på varor och tjänster i Kanada
 Rapportera omsättningsskatt i Kanada
 Ställa in orealiserad omsättningsskatt och försäljningskassarabatter
 Ställa in importavgift och ingående moms

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/how-to-test-electronic-payments
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/how-to-generate-payment-suggestions
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/how-to-import-coda-statements
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/how-to-manage-electronic-payment-lines
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/how-to-manually-transfer-and-post-coda-statements
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/how-to-print-payment-files
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/sepa-payments
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/how-to-activate-sepa-payments
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/how-to-file-non-euro-sepa-payments
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/how-to-file-sepa-payments
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/direct-debit-using-domiciliation
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/how-to-set-up-domiciliations
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/how-to-edit-and-delete-domiciliation-lines
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/how-to-test-domiciliations
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/how-to-export-and-post-domiciliations
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/how-to-generate-domiciliation-suggestions
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/summarizing-payment-lines-and-general-journal-lines
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/how-to-apply-and-unapply-general-ledger-entries
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/how-to-create-financial-journals
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/how-to-export-to-accon
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/enterprise-numbers-and-branch-numbers
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/how-to-limit-the-posting-period
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/how-to-set-the-work-date-as-the-posting-date
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Canada/canada-local-functionality
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Canada/sales-tax-goods-services
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Canada/ca-sales-tax
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Canada/how-to-set-up-unrealized-sales-tax-and-sales-payment-discounts
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Canada/how-to-set-up-use-tax-and-purchase-tax


 Bankverksamhet och betalningar
 Skapa depositioner
 Hantera kundinformation för kreditnota
 Gör elektroniska betalningar

 Allmänt
 Skriva ut felsökningsrapporter
 Arbeta med GIFI-koder

 Tjeckien
 Översikt
 Moms

 Rapport för momskontroll
 Bankverksamhet och betalningar

 Registrering av försäljning (EET)
 Danmark

 Översikt
 Moms

 Skriva ut avstämningsrapporter
 Moms/VIES-rapportering

 Bankverksamhet och betalningar
 FIK-detaljer i utbetalningsavstämningsjournal
 Tillägg för betalningar och avstämning (DK).

 Elektronisk fakturering
 Översikt över OIOUBL elektronisk fakturering
 Ställ in kunder för OIOUBL
 Ställ in OIOUBL elektronisk fakturering
 OIOUBL-tillägget för elektronisk fakturering
 Skapa elektroniska dokument i ett OIOUBL-format

 Lönelista
 Definition av lönedata (DK)

 Finland
 Översikt
 Moms

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Canada/how-to-create-deposits
file:///T:/y1da/LocalFunctionality/Canada/how-to-manage-customer-credit-information.html
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Canada/how-to-print-troubleshooting-reports
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Canada/work-gifi-codes
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Czech/czech-local-functionality
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Czech/vat-control-report
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Czech/eet
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Denmark/denmark-local-functionality
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Denmark/how-to-print-vat-reconciliation-reports
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Denmark/vat-vies-reporting
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Denmark/fik-details-in-the-payment-reconciliation-journal
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Denmark/oioubl-electronic-invoicing-overview
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Denmark/how-to-set-up-customers-for-oioubl
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Denmark/how-to-set-up-oioubl
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Denmark/ui-extensions-oioubl
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Denmark/how-to-create-electronic-documents-by-using-oioubl
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Denmark/ui-extensions-payroll-data-definitions-dk
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Finland/finland-local-functionality


 Skriva ut finska Intrastat-rapporter
 Skriva ut information om fakturor
 Moms-/VIES-deklarationen i Finland

 Bankverksamhet och betalningar
 Elektronisk bankverksamhet i Finland
 Generera betalningsfiler
 Ställ in bankreferensfiler
 SEPA-kreditöverföringsbetalningar
 Ignorera kassarabatter

 Grundläggande ekonomi
 Ställ in automatiska kontobokföringsmallar
 Automatiska kontokoder
 Bokföra avskrivningsskillnader

 Frankrike
 Översikt
 Moms

 Exportera redovisningstransaktioner för momsgranskningar
 Exportera redovisningstransaktioner till en XML-fil
 Krav för rapportering av deklaration av handel med varor

 Bankverksamhet och betalningar
 Ställ in betalningsadresser
 Ställ in betalningsstatusar
 Ställ in betalningssteg
 Ställ in betalningsklasser
 Arkivera betalningsdokument
 Skapa betalningsdokument
 Exportera betalningar
 Exportera och importera parametrar för inställning av betalningshantering
 Betalningshantering
 Bokför betalningsdokument

 Grundläggande ekonomi
 Använd redovisningstransaktioner

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Finland/how-to-print-finnish-intrastat-reports
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Finland/how-to-print-vat-information-on-invoices
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Finland/vat-vies-declaration-in-finland
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Finland/electronic-banking-in-finland
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Finland/how-to-generate-payment-files
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Finland/how-to-set-up-bank-reference-files
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Finland/sepa-credit-transfer-payments
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Finland/how-to-disregard-payment-discounts
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Finland/how-to-set-up-automatic-account-posting-groups
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Finland/automatic-account-codes
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Finland/posting-depreciation-differences
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/France/france-local-functionality
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/France/how-to-export-general-ledger-entries-for-tax-audits
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/France/how-to-export-general-ledger-entries-to-an-xml-file
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/France/requirements-for-reporting-declaration-of-trade-in-goods
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/France/how-to-set-up-payment-addresses
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/France/how-to-set-up-payment-statuses
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/France/how-to-set-up-payment-steps
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/France/how-to-set-up-payment-classes
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/France/how-to-archive-payment-slips
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/France/how-to-create-payment-slips
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/France/how-to-export-payments
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/France/how-to-export-or-import-payment-management-setup-parameters
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/France/payment-management
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/France/how-to-post-payment-slips
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/France/how-to-apply-general-ledger-entries


 Ta bort redovisningstransaktioner
 Avsluta ett år
 Avsluta resultatkonton
 Skattemässigt avslut av bokföringsperioder
 Skattemässigt avsluta år
 Räkenskapsperioder och räkenskapsår
 Redovisning
 Öppna en dubblett av ett nytt räkenskapsår
 Bokför årsslutstransaktionen
 Översikt över årslutsprocesser
 Skriv ut redovisningsrapporter
 Öppna bokföringsperioder igen
 Så här anger du bokföringsperioder
 Visa redovisningsavstämningar

 Anläggningstillgångar
 Ställ in accelererad avskrivning
 Accelererad avskrivning
 Beräkna accelererad avskrivning

 Tyskland
 Översikt
 Moms

 Ställ in rapporter för moms och Intrastat
 Ställ in momsrapporter.
 Momsrapportering
 Skapa momsrapporter
 Korrigera momsrapporter
 Ingående moms utan meddelanden
 Ange moms-/VIES-skatt

 Bankverksamhet och betalningar
 Skriva ut rapporter för leverantörsbetalningslista

 Grundläggande ekonomi
 Exportera och skriva ut Intrastat-rapporter

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/France/how-to-unapply-general-ledger-entries
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/France/how-to-close-years
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/France/how-to-close-income-statement-accounts
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/France/how-to-fiscally-close-accounting-periods
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/France/how-to-fiscally-close-years
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/France/fiscal-periods-and-fiscal-years
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/France/general-ledger
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/France/how-to-open-a-new-fiscal-year-duplicate
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/France/how-to-post-the-year-end-closing-entry
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/France/year-end-processes-overview
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/France/how-to-print-general-ledger-reports
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/France/how-to-reopen-accounting-periods
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/France/how-to-specify-posting-periods
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/France/how-to-view-ledger-reconciliations
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/France/how-to-set-up-accelerated-depreciation
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/France/accelerated-depreciation
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/France/how-to-calculate-accelerated-depreciation
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Germany/germany-local-functionality
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Germany/how-to-set-up-reports-for-vat-and-intrastat
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Germany/how-to-set-up-vat-reports
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Germany/vat-reporting
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Germany/how-to-create-vat-reports
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Germany/how-to-correct-vat-reports
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Germany/how-to-set-up-and-export-sales-vat-advance-notifications
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Germany/how-to-declare-vat-vies-tax
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Germany/how-to-print-vendor-payments-list-reports
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Germany/how-to-export-and-print-intrastat-reports


 Bokföra en negativ transaktion
 Processen för Digital granskningar
 Ställ in dataexport för digital revision
 Ställ in dataexport för GDPDU
 Exportera data för en Digital Audit
 GDPdU-filterexempel
 Uppgraderar en DTD-definitionsfil
 Genomgång: Exportera data för en Digital Audit
 Genomgång: Exportera GDPDU-Data

 Inköp
 Skapa leveranspåminnelser
 Ställ in villkor, nivåer och text för leveranspåminnelse
 Leveranspåminnelser
 Tilldela leveranspåminnelsekoder till leverantörer
 Skapa leveranspåminnelser manuellt
 Generera leveranspåminnelser
 Utfärda leveranspåminnelser
 Skriva ut testrapporter för leveranspåminnelser

 Allmänt
 Valutakurser
 EU-försäljningslistan i Tyskland
 Inkludera med företagets registreringsnummer på rapporter och inköpsrapporter
 Skriva ut information om redovisningsinställningar
 Certifiering av Business Central för tyska marknaden (dokumentet är på tyska)

 Island
 Översikt
 Moms

 Isländska momsregler för villkorliga rabatter
 Skriv ut information om momssammanfattning på dokument
 Särskilda utdata och rapporter för skattemyndigheten

 Elektronisk fakturering
 Krav för elektronisk fakturering: Utfärda en kopiafaktura

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Germany/how-to-post-a-negative-entry
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Germany/process-for-digital-audits
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Germany/how-to-set-up-data-exports-for-digital-audits
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Germany/how-to-set-up-data-exports-for-gdpdu
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Germany/how-to-export-data-for-a-digital-audit
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Germany/gdpdu-filter-examples
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Germany/how-to-upgrade-a-.dtd-definition-file
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Germany/walkthrough-exporting-data-for-a-digital-audit
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Germany/walkthrough-exporting-gdpdu-data
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Germany/how-to-set-up-delivery-reminders
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Germany/how-to-set-up-delivery-reminder-terms-levels-and-text
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Germany/delivery-reminders
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Germany/how-to-assign-delivery-reminder-codes-to-vendors
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Germany/how-to-create-delivery-reminders-manually
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Germany/how-to-generate-delivery-reminders
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Germany/how-to-issue-delivery-reminders
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Germany/how-to-print-test-reports-for-delivery-reminders
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Germany/currency-exchange-rates
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Germany/eu-sales-list-in-germany
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Germany/how-to-include-company-registration-numbers-on-sales-reports-and-purchase-reports
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Germany/how-to-print-general-ledger-setup-information
https://go.microsoft.com/fwlink/
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Iceland/iceland-local-functionality
file:///T:/y1da/LocalFunctionality/Iceland/icelandic-tax-regulations-of-conditional-discounts.html
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Iceland/how-to-print-vat-summary-information-on-documents
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Iceland/special-data-output-and-reports-for-the-tax-authority
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Iceland/electronic-invoicing-requirement-issuing-single-copy-invoice


 Allmänt
 [Mappa IRS-nummer till kontoplanen](LocalFunctionality/Iceland/how-to-map-irs-

numbers-to-chart-of-accounts.md).
 Ta bort bokförda fakturor och kreditnotor

 Italien
 Översikt
 Moms

 Italiensk moms
 Skicka momsrapporter
 Korrigera momstransaktionsrapporter
 Skapa elektroniska momstransaktionsrapporter
 Exportera momstransaktionsrapporter
 Uppdatera momstransaktionsdata
 Förbereda för momstransaktioner
 Skriva ut och återutskriva redovisningsböcker och momsjournaler
 Skriva ut Intrastat-rapporter för Italien
 Skriva ut källskattrapporter

 Bankverksamhet och betalningar
 Ställa in betalningsvillkor
 Ställa in automatiska betalningar och automatiska växlar
 Översikt över leverantörsbetalningar och kundfakturor
 Skicka leverantörsbetalningar och kundfakturor

 Grundläggande ekonomi
 Avsluta ett räkenskapsår
 Definiera debetbelopp och kreditbelopp
 Återföring av journalposter

 Lager
 Ställa in initiala artikelkostnader
 Skattemässig lagervärdering
 Ställa in skattemässig lagervärdering

 Anläggningstillgångar
 Italienska anläggningstillgångar
 Ställa in komprimerad avskrivning av anläggningstillgångar

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Iceland/deleting-posted-invoices-and-credit-memos
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Italy/italy-local-functionality
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Italy/italian-vat
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Italy/how-to-submit-vat-statements
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Italy/how-to-correct-vat-transactions-reports
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Italy/how-to-create-electronic-vat-transactions-reports
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Italy/how-to-export-vat-transactions-reports
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Italy/how-to-update-vat-transactions-data
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Italy/how-to-prepare-for-vat-transactions-reports
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Italy/how-to-print-and-reprint-g-l-books-and-vat-registers
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Italy/how-to-print-intrastat-reports-for-italy
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Italy/how-to-print-withholding-tax-reports
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Italy/how-to-set-up-payment-terms
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Italy/how-to-set-up-automatic-payments-and-automatic-bills
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Italy/vendor-payments-and-customer-bills-overview
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Italy/how-to-issue-vendor-payments-and-customer-bills
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Italy/how-to-close-a-fiscal-year
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Italy/how-to-define-debit-and-credit-amounts
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Italy/reversing-journal-entries
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Italy/how-to-set-up-initial-item-costs
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Italy/fiscal-inventory-valuation
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Italy/how-to-set-up-fiscal-inventory-valuation
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Italy/italian-fixed-assets
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Italy/how-to-set-up-compressed-depreciation-of-fixed-assets


 Ställa in alternativa avskrivningmetoder
 Skapa flera anläggningstillgångskort
 Skriva ut rapporter för avskrivningsregler

 Allmänt
 Ställa in företagsinformation
 Italiensk legotillverkning
 Ställa in journalmallar och journaler

 Mexiko
 Översikt
 Moms

 Mexikansk omsättningsskatt
 Ställa in importavgift och ingående moms
 Ställa in orealiserad omsättningsskatt och försäljningskassarabatter
 RapporteraStälla inngsskatt i Mexiko
 Skapa depositioner
 Skatte-ID-typer för Mexiko
 Omberäkning av moms

 Elektronisk fakturering
 Elektronisk fakturering
 Ställa in elektronisk fakturering
 Generera elektroniska fakturor
 Regler för elektronisk redovisning i Mexiko
 Gör elektroniska betalningar

 Allmänt
 Ställa in PAC-webbtjänster
 Skriva ut felsökningsrapporter

 Nederländerna
 Översikt
 Moms

 Skapa en ljudfil för skattemyndigheten
 Ställa in momskategorier
 Elektroniska moms- och ICP-deklarationer

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Italy/how-to-set-up-alternate-depreciation-methods
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Italy/how-to-create-multiple-fixed-asset-cards
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Italy/how-to-print-depreciation-book-reports
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Italy/how-to-set-up-company-information
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Italy/italian-subcontracting
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Italy/how-to-set-up-journal-templates-and-batches
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Mexico/mexico-local-functionality
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Mexico/mexico-sales-tax
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Mexico/how-to-set-up-use-tax-and-purchase-tax
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Mexico/how-to-set-up-unrealized-sales-tax-and-sales-payment-discounts
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Mexico/mexico-sales-tax
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Mexico/how-to-create-deposits
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Mexico/tax-identification-types-for-mexico
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Mexico/vat-recalculation
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Mexico/electronic-invoicing
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Mexico/how-to-set-up-electronic-invoicing
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Mexico/how-to-generate-electronic-invoices
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Mexico/electronic-accounting-regulations
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Mexico/how-to-set-up-pac-web-services
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Mexico/how-to-print-troubleshooting-reports
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Netherlands/netherlands-local-functionality
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Netherlands/how-to-create-an-audit-file-for-the-tax-authority
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Netherlands/how-to-set-up-vat-categories
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Netherlands/electronic-vat-and-icp-declarations


 Ställa in elektroniska moms- och ICP-deklarationer
 Skicka elektroniska moms- och ICP-deklarationer

 Bankverksamhet och betalningar
 Nederländsk elektronisk bankverksamhet
 Telebanking
 Betalningsscenarier
 Betalningsscenario 1 - lokala betalningar (BVA till BVA)
 Betalningsscenario 2: utländsk betalning (FVA till FVA)
 Betalningsscenario 3 - utländsk betalning (FVA till FVA)
 Skapa förslag
 Docket-rapporter
 Skriva in och bokföra kassa och bank eller journaler för giro
 Skriva ut testrapporter för kassa och bank eller journaler för giro
 Single Euro Payments Area (SEPA)
 Aktivera SEPA-betalningar
 Skicka leverantörsbetalningar elektroniskt i SEPA ISO 20022 betalningsformat
 Skapa och exportera betalningshistorik
 Importera och stämma av bankutdrag

 Grundläggande ekonomi
 Redovisning
 Använda och ta bort redovisningstransaktioner
 Nödvändiga beskrivningar i redovisningstransaktioner

 Inköp
 Kontrollera inköpsbelopp
 Redigera dokumentbelopp på inköpsfakturor och kreditnotor
 Ställ in validering av inköpsbelopp

 Allmänt
 [CMR-anteckningar](LocalFunctionality/Netherlands/cmr-notes.md):
 Nederländska postnummer
 Importera postnummer
 Importera uppdateringar av postnummer

 Nya Zeeland
 Översikt

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Netherlands/how-to-set-up-electronic-vat-and-icp-declarations
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Netherlands/electronic-vat-and-icp-declarations
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Netherlands/dutch-electronic-banking
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Netherlands/telebanking
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Netherlands/payment-scenarios
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Netherlands/payment-scenario-1-domestic-payments-lcy-to-lcy-
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Netherlands/payment-scenario-2-foreign-payment-fcy-to-fcy-
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Netherlands/payment-scenario-3-foreign-payment-lcy-to-fcy-
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Netherlands/how-to-create-proposals
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Netherlands/docket-reports
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Netherlands/how-to-enter-and-post-cash-and-bank-or-giro-journals
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Netherlands/how-to-print-the-test-reports-for-cash-and-bank-or-giro-journals
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Netherlands/single-euro-payments-area-sepa-
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Netherlands/how-to-activate-sepa-payments
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Netherlands/how-to-submit-vendor-payments-electronically-in-sepa-iso-20022-payment-format
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Netherlands/how-to-create-and-export-payment-history
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Netherlands/how-to-import-and-reconcile-bank-statements
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Netherlands/general-ledger
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Netherlands/how-to-apply-and-unapply-general-ledger-entries
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Netherlands/required-descriptions-in-g-l-entry
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Netherlands/check-purchase-amounts
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Netherlands/how-to-edit-document-amounts-in-purchase-invoices-and-credit-memos
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Netherlands/how-to-set-up-validation-of-purchase-amounts
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Netherlands/dutch-post-codes
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Netherlands/how-to-import-post-codes
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Netherlands/how-to-import-post-code-updates
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/NewZealand/new-zealand-local-functionality


 Översikt
 Moms

 Källskatt
 Ställ in källskatt
 Ställ in intäktstyper för källskatt
 Ställ in momsbokföring för varor och tjänster
 Ställ in leverantörer utan ABN för beräkning av källskatt
 Beräkna och bokför källskattavräkning
 Visa källskatttransaktioner
 Visa bokförda momskreditnotor
 Visa bokförda momsfakturor
 Justera valutakurser för betalning av momstransaktioner
 Beräkna moms på varor och tjänster på förskottsbetalningar
 Skriv ut momsavräkningsrapporter för varor och tjänster

 Bankverksamhet och betalningar
 Jämför kassaflödesrapport för bank
 Skapa checkavbetalningar
 Elektronisk överföring
 Skriv ut rapporter för insättningskvitto
 Skriv ut bankkontoavstämningsrapporter

 Grundläggande ekonomi
 Beräknar distributionsbelopp
 Skriv ut balansräkningsrapport
 Skriv ut resultaträkningar

 Allmänt
 Adresser
 Bestäm försäljningspris per kostnad plus en procentsats
 Skriv in nyzeeländska företagsnummer
 Nya Zeeland skatteministeriet nummer- och justeringsnoteringar

 Norge
 Översikt
 Moms

 Norsk standardgranskningsfil - skattehantering (SAF-T)

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/NewZealand/withholding-tax
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/NewZealand/how-to-set-up-withholding-tax
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/NewZealand/how-to-set-up-revenue-types-for-withholding-tax
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/NewZealand/how-to-set-up-goods-and-service-tax-posting
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/NewZealand/how-to-set-up-vendors-without-abn-for-calculating-the-withholding-tax
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/NewZealand/how-to-calculate-and-post-withholding-tax-settlements
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/NewZealand/how-to-view-withholding-tax-entries
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/NewZealand/how-to-view-posted-tax-credit-memos
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/NewZealand/how-to-view-posted-tax-invoices
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/NewZealand/how-to-adjust-settlement-exchange-rates-for-vat-entries
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/NewZealand/how-to-calculate-goods-and-services-tax-on-prepayments
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/NewZealand/how-to-print-goods-and-service-tax-settlement-reports
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/NewZealand/how-to-compare-bank-cash-flow
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/NewZealand/how-to-create-check-installments
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/NewZealand/electronic-funds-transfer-eft-
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/NewZealand/how-to-print-deposit-slip-reports
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/NewZealand/how-to-print-bank-account-reconciliation-reports
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/NewZealand/calculating-distribution-amounts
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/NewZealand/how-to-print-balance-sheet-reports
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/NewZealand/how-to-print-income-statements
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/NewZealand/addresses
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/NewZealand/how-to-determine-sales-price-by-cost-plus-percentage
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/NewZealand/how-to-enter-new-zealand-business-numbers
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/NewZealand/new-zealand-business-numbers-and-adjustment-notes
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Norway/norway-local-functionality
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Norway/ui-extensions-setup-and-generate-saf-t-files-no


 Norsk momsrapportering
 Norska momskoder
 Så här använder du en momskod i journaler
 Proportionell moms
 Beräkna proportionell moms
 Skriva ut en avstämningsrapport

 Bankverksamhet och betalningar
 Elektronisk bankverksamhet i Norge
 Elektroniska betalningar till leverantörer i Norge
 EHF elektronisk fakturering i Norge
 Ställ in kunder för EHF
 Ställ in EHF
 Skapa elektroniska dokument för EHF
 Skapa manuella remissbetalningar
 Ställ in remissavtal
 Ställ in leverantörer för remissa
 Mottagarreferenskoder
 Ställ in information om betalningsrad
 Skapa remisskonto
 Testa remissbetalningar
 Skapa remissförslag
 Typer av betalningsreturfiler
 Importera returdata för betalning
 Remissafel
 Visa felkoder för remissa
 Annullera betalningar
 Ta bort remissbetalningsorder
 Exportera remissbetalningar
 Norska Giro och OCR-B teckensnitt
 Ställ in OCR-betalningar
 Importera och bokföra OCR-betalningar
 Skriva ut en OCR-journaltestrapport
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 Grundläggande ekonomi
 Tillämpa redovisningstransaktioner i stängda perioder

 Allmänt
 Återkommande order
 Skapa återkommande order
 Ställ in återkommande grupper
 Ställ in återkommande order
 Definitioner av lönedata
 Importera lönetransaktioner
 Ställ in KID-nummer på försäljningsdokument
 Ställ in dokumentutskrift

 Ryssland
 Översikt
 Grundläggande ekonomi

 Kontouppställningar – översikt
 Så här importerar och exporterar du kontouppställningar
 Så här: definiera ett kontouppställningstillägg
 Så här: definiera en kontouppställningskonstant
 Så här: Arbeta med kontouppställningar
 Korrespondens i redovisning
 Valuta
 Så här: skapa ansvariga medarbetare och förskottsutdrag
 Leverantörsreskontra och kundreskontra

 Anläggningstillgångar
 Anläggningstillgångar
 Så här beräknar du preliminär skatt
 Avskrivningsbonus
 Avgifter för anläggningstillgångar
 Omotiverad mottagning av anläggningstillgångar
 Lager för anläggningstillgångar
 Lagerställen och anställda för anläggningstillgångar
 Omsättning för anläggningstillgång
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 Så här skapar du framtida utgiftsjournaler
 Så här skapar du en avgift för anläggningstillgångar
 Så här skapar du en kreditnota för en abgift för anläggningstillgångar
 Försäljning av anläggningstillgångar
 Så här släpper, spårar och skriver du av anläggnings till gångar
 Så här visar du bokförda transaktioner på en anläggningstillgång
 Så här: skapa ett konto för immateriella tillgångar
 Så här: ta hänsyn till kostnaden för att avyttra en anläggningstillgång
 Anläggningstillgångar

 Moms
 Översikt
 Så här skapar du momsredovisningar
 Så här: förbereda momstransaktioner för bokföring
 Avräkningsmoms
 Överför inköps- och försäljningsböcker och momsdeklarationer i XML-format
 Moms på förskottsbetalning av kund
 Återupprättande av moms
 Schema för leverantörens skatteombud

 Momsmomsredovisning
 Översikt
 Så här ställer du in momsredovisning
 Momsmomsjournaler
 Så här skapar du momsjournaler
 Så här: ställa in momsmomsjournalavsnitt](LocalFunctionality/Russia/How-to-Set-

Up-Tax-Register-Sections.md) #### [momsskillnader
 Redovisning av betalningar inkomstskatt för fysisk person
 Ladda upp KLADR
 Lagstadgade rapporter
 Bankhantering
 Bankhantering

 Lager
 Lager
 Lagerinställningar
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 Artikeldokument
 Artikel obligatoriska handlingar
 Lagerförordningen för kundreskontra och leverantörsreskontra INV-17
 Omsättning för artikelredovisning
 Så här skapar du rapporten TORG-29 varor

 Personal
 Personal
 Lönelista
 Fastställande av avgifter och avdrag till den anställde
 Frånvaroregistrering
 Avsked
 Skapa och ändra ordning på listan över personallistor, personalarrangemang
 Semesterplanering

 Spanien
 Översikt
 Moms

 Momsrapporter
 Rapport 340
 Skapa rapport 340
 Rapport 347
 Skapa rapport 347
 Rapport 349
 Skapa rapport 349
 Ställ in 340 rapporter för mindre företag
 Skapa mallar för telematiska momsrapporter i textfilformat
 Skapa mallar för telematiska momsrapporter i XML-format
 Exportera momsrapporter i XML-format
 Exportera momsrapporter i textformat
 Liknande tillägg

 Bankverksamhet och betalningar
 Elektroniska betalningar AEB N34.1
 Elektroniska betalningar - AEB N34.1
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 Ställ in bankkonton för elektroniska betalningar
 Betala leverantörer via elektroniska betalningar
 Export elektroniska betalningar
 Annullera elektroniska betalningar
 Ställ in bank CCC-koder
 Ange CCC-koder
 Ställ in betalningsdagar och icke-betalningsperioder
 Kontanta betalningar

 Elektronisk fakturering
 Cartera-modul
 Cartera-modul för kundfordringar
 Betalningar Cartera-modul
 SII - Typer av faktura och kreditnota i försäljnings- och inköpsdokument

 Grundläggande ekonomi
 Ställ in och stäng resultaträkningssaldon
 Indrag och validera kontoplan
 Ignorera rabatter i redovisningskonton
 Exportera kontouppställningar till ASC-format
 Skriva ut rapporter för kontoregler
 Skriv ut regler för försäljning och inköpsfaktura
 Transaktionsnummer
 Skriva ut och bokföra alla transaktioner for en period

 Allmänt
 Korrigeringsfaktura
 Beräkning av förfallodatum
 Ställ in operationskoder
 Ange NACE-koder
 Ange gränser för förfallodatum

 Sverige
 Översikt
 Moms

 Ställa in treparts EU-inköpstransaktioner
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 Grundläggande ekonomi
 Automatiska kontokoder
 Ställ in automatiska kontobokföringsmallar
 Importera och exportera data i SIE-format (Standard Import Export)
 Skriv ut rapporterna Balansräkning och Resultaträkning

 Schweiz
 Översikt
 Moms

 Skapa och skriva ut en schweizisk momsrapport
 Skriva ut schweiziska momsrapporter (äldre version)
 Schweizisk moms
 Momssatser för Schweiz

 Bankverksamhet och betalningar
 QR-kod för schweiziska betalningsdokument
 Stäng en LSV-samling
 Exportera betalningar med LSV
 Importera ESR-betalningar
 Skriv ut ESR-fakturor
 Importera schweiziskt bankclearingnummer
 Bokför LSV-betalningar
 Skriva ut rapporter för leverantörsbetalningslista
 Bearbeta en LSV-samling
 Schweiziska elektroniska betalningar
 Schweiziska elektroniska betalningar med ESR
 Schweiziska elektroniska betalningar med LSV

 Grundläggande ekonomi
 Schweiziska redovisningskonton
 Saldo
 Justera valutakurser
 Visa tillfälliga saldon i redovisningsjournaler
 Skriva ut information om redovisningsinställningar

 Inköp
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 Leveranspåminnelser
 Skapa leveranspåminnelser
 Ställ in villkor, nivåer och texter för leveranspåminnelse
 Tilldela leveranskoder till leverantörer
 Skapa leveranspåminnelser manuellt
 Utfärda leveranspåminnelser
 Generera leveranspåminnelser
 Skriva ut testrapporter för leveranspåminnelser

 Lager
 Schweizisk lagerhantering
 Skriva ut en Lager plockningslista från en försäljningsorder

 Allmänt
 Importera schweiziska postnummer
 Schweiziska inköpsdokument och försäljningsorder

 Storbritannien
 Översikt
 Moms

 Göra skatt digital - inlämning av momsretur
 Ändra momsinställningar i journaler
 Skriva ut rapporter för momsgranskning
 Skriva ut momsrapporter
 Ställa in återföring av moms

 Bankverksamhet och betalningar
 Skriva ut checkar för APACS
 Skriva ut en kundremissa

 Anläggningstillgångar
 Definiera bokföringsperioder för linjär avskrivning av anläggningstillgångar

 Allmänt
 Ställa in varning om bokföringsdatum
 Ange lagstadgad information
 Tillägget GetAddress.io för postnummer i Storbritannien
 Ställ in tillägget GetAddress.io för postnummer i Storbritannien
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 Ange externa dokumentnummer
 Skriv ut rapporter för direkt försäljning och inköpsinformation
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 Översikt
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 Omsättningsskatt USA
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 Rapportering av skattepliktiga 1099-transaktioner i USA
 Ställa in importavgift och ingående moms
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 Bankverksamhet och betalningar
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Affärsprocesser - Komma igång
- Arbeta med Business Central
- Ställa in Business Central
- Administration
- Affärsfunktion
- Lokal funktionalitet
- Allmänna affärsfunktioner
- Genomgång av affärsprocesser
- Designdetaljer för program

Innehåll för utvecklare och IT-proffs - Hjälp för utvecklare och IT-proffs i Business Central 
- Utveckling i AL
- Utvecklingsmiljön AL
- Regler och riktlinjer för AL-kod

Gruppresurser - Microsoft Dynamics 365 Business Central community
- Microsoft Dynamics 365 Business Central på Dynamics 365-
bloggen
- Microsoft Dynamics 365 viktig information
- Microsoft Dynamics 365 Business Central översikt
- Microsoft Dynamics PartnerSource (kräver ett
PartnerSource-konto)
- Microsoft Partner Network (kräver Microsoft Partner
Network-medlemskonto)

Se även

Starta en gratis provperiod!

Business Central är en administreringslösning för små och medelstora organisationer, som automatiserar och
förenklar verksamhetsprocesser och hjälper dig att sköta ditt företag. Business Central är mycket anpassningsbart
erbjuder många funktioner som gör att företag kan hantera sin verksamhet, inklusive ekonomi, produktion,
försäljning, leverans, projekthantering, service och mycket annat. Företagen kan enkelt lägga till funktioner som
krävs för den region där de verkar och som är anpassade för att hantera även mycket specialiserade branscher.

Business Central är enkelt att implementera och anpassa, och enkelheten styr innovationer inom produktdesign,
utveckling, implementering och användbarhet. I det här avsnittet hittar du information om hur du använder
Business Central inom just ditt företag. Om du är en partner eller kund som vill utöka funktionerna så hittar du
relevanta länkar under Utveckling och Administration.

Anpassa Business Central med tillägg
Använda Business Central som min företagsinkorg i Outlook
Få Business Central på din mobila enhet
Resurser för hjälp och support
Regelefterlevnad
Dynamics 365-dokumentation
Dynamics 365 Business Central om microsoft.com
Dynamics 365 Business Central på Microsoft Learn

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Austria/austria-local-functionality
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/index
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/devenv-dev-overview
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/devenv-reference-overview
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/compliance/apptest-overview
https://community.dynamics.com/business
https://cloudblogs.microsoft.com/dynamics365/it/product/business-central/
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2047422
https://dynamics.microsoft.com/en-us/roadmap/business-central/
https://mbs.microsoft.com/partnersource
https://mspartner.microsoft.com/en/us/windows/index.aspx
https://docs.microsoft.com/dynamics365/
https://dynamics.microsoft.com/business-central/overview/
https://docs.microsoft.com/learn/browse/?products=dynamics-business-central
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847861
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Komma igång med Dynamics 365 Business
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Bekanta dig med Business Central

TIPTIP

Rollcenter

Business Central är en administreringslösning för små och medelstora organisationer, som automatiserar
och förenklar verksamhetsprocesser och hjälper dig att sköta ditt företag. Det är enkelt att registrera dig
och du kan migrera befintliga affärsdata från ditt bakåtkompatibla systemet. För att hjälpa dig med
prenumerationen, hitta en Business Centralpartner här.

När du har registrerat dig för Business Central-förhandsgranskningen har du tillgång till ett
demonstrationsföretag. Demonstrationsföretaget innehåller provdata, men du kan skapa egna
försäljningsdokument, eller skapa ett bankkonto.

I Business Central kommer du att känna igen vissa saker, och andra inte. I demonstrationsföretaget
förklarar visuella handböcker grundläggande funktioner och hjälper dig att testa dagliga uppgifter som t.ex.
att skapa en försäljningsfaktura och visa en rapport. Om du lämnar en assistent, till exempel för att utforska
Business Central på egen hand, men sedan vill återvända till den, går du tillbaka till startsidan för Rollcenter
och startar genomgången Komma igång. Kontakta en Business Central-partner om du vill ha mer hjälp.

Du kan återgå till ett Rollcenter genom att välja företagsnamnet i det övre vänstra hörnet.

För några snabba tips, se:

Söka efter
Söka, filtrera och sortera listor
Ange data

Mer information finns i Arbeta med Business Central.

När du är redo att sätta igång och vill titta på några av de verksamhetsprocesser som Business Central
stödjer, se då Verksamhetsfunktioner.

Innan du kan börja använda funktionen måste vissa inställningar göras. Mer information finns i Ställa in
Business Central. Tänk på att vissa installationssteg kan utföras automatiskt med hjälp av
installationsguider.

En översikt över aktuell kapacitet och det som kommer, ta en titt på viktig information i Microsoft Dynamics
365 Business Central Viktig information.

Du kan också söka efter eLearning-innehåll på Microsoft Learn.

Sidan Rollcenter baseras på en rollcentrerad design som ger dig snabb åtkomst till verksamhetsprocessen
och de kunskapsverktyg som du behöver för att utföra ditt arbete. Exempelvis kan en revisor övervaka
betalningar och godkännanden och visa diagram över finansiell prestanda. Välj olika Rollcenter genom att
välja ikonen Inställningar  i det övre högra hörnet, Mina inställningar och sedan det Rollcenter du vill

https://www.microsoft.com/en-us/solution-providers/search
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2047422
https://docs.microsoft.com/learn/browse/?products=dynamics-business-central


NOTENOTE

ASSISTERAD KONFIGURATION DESCRIPTION

Migrera affärsdata Du kan importera dina befintliga företagdata till exempel
kunder, leverantörer och artiklar från Excel eller
Quickbooks.

Konfigurera mitt företag Skapar ett nytt provföretag där du kan ange data och
testa Business Central. Om du igenom Komma igång-
turen är detta förmodligen redan Slutfört.

Konfigurera kassaflödesprognos Ställer in kassaflödesprognosdiagrammet så att du kan
visa beräknad föflyttning av likvida medel somgår in och
ut ur företag. Diagrammet är tillgänglig på Rollcentret
Revisor.

Konfigurera arbetsflöden för godkännande Ställ in förmågan att automatiskt meddela en godkännare
när en användare försöker att skapa eller ändra vissa
värden i dokument, journalrader eller kort, till exempel ett
belopp över en angiven gräns.

Konfigurera arbetsflöde för kundgodkännande Ställer in förmågan att skapa arbetsflöden för
godkännande som automatiskt meddelar en godkännare
när en användare försöker skapa eller ändra ett kundkort.

Konfigurera e-post Gör dig klar för att skicka e-postmeddelande direkt från,
till exempel försäljningsorder, eller kontakter i Business
Central.

Konfigurera e-postloggning Ställ in kapaciteten att logga e-post i Business Central för
att följa upp på interaktioner.

Konfigurera Outlook för Business Central Ställs in förmågan att använda och starta Business Central
från Outlook.

Konfigurera rapportering Konfigurerar datauppsättningar som du kan använda för
att bygga kraftfulla rapporter med hjälp av Excel eller
Power BI, t.ex.

utforska. Logga in igen för att göra ändringen. Mer information finns i Ändra grundläggande inställningar.

Varje Rollcenter tillhandahåller knappen Inställningar och tillägg. Här har du tillgång till en lista över
assisterade konfigurationsguider som hjälper dig att komma igång genom att ställa in markerade områden
snabbt. Om ett område inte omfattas av en assisterad konfiguration, väljer du åtgärden Manuell
inställning för att få åtkomst till inställningssidorna där du kan fylla i fält för alla områden manuellt. Mer
information finns i Ställa in Business Central.

Listan över installationer, tillägg och tjänster som är tillgängliga beror på den användarupplevelse som du väljer för
ditt företag. Essential-upplevelsen ger åtkomst till färre än vad Premium-upplevelsen gör. Första gången du loggar
in, använder du Essential-upplevelsen. Mer information finns i ändra vilka funktioner som visas.

På sidan Assisterad konfiguration hittar du följande i Vital-upplevelsen:



 

Konfigurera ett arbetsflöde för artikelgodkännande Konfigurerar möjligheten att skicka ett meddelande till en
godkännare när en användare ändrar eller skapar ett
objekt.

Konfigurera arbetsflöde för godkännande av
utbetalningsjournal

Konfigurerar förmågan att skicka ett meddelande till en
godkännare när en användare skickar
utbetalningsjournalrader för godkännande.

Ställa in Business Central-connector för Microsoft
Dynamics

Ställer in en anslutning till Dynamics 365 Sales som gör
att du kan synkronisera data som till exempel kontakter
och försäljningsorderinformation.

Ställa in omsättningsskatt Låter dig komma igång med standardmomsgrupper och
tilldela momsområdeskoder som du kan tilldela till kunder
och leverantörer för att automatiskt beräkna
omsättningsskatt i försäljningar eller inköpsdokument.

ASSISTERAD KONFIGURATION DESCRIPTION

Testar saker i ditt företag

Få svar på frågor

Vill du börja prenumerera?

Funderar du på att prenumerera? Du kan enkelt byta från demonstrationsföretaget och skapa och arbeta i
ett eget. Det här är ett bra sätt att starta mot en prenumeration. Det finns inställningar för ekonomi. Du
behöver bara skapa eller importera kunder, leverantörer och produkter och tjänster som du säljer. Därefter
är det dags att bokföra fakturor och använda business intelligence-verktyg för att analysera verksamheten.
Du kan använda ditt företag gratis under en provperiod på 30 dagar. Om du prenumererar på Business
Central under den tiden är du redan igång. Du kan fortsätta med det arbete som du utfört under
provperioden.

Om du vill skapa ett företag för att testa saker går du till menyn Mina inställningar i det övre högra
hörnet och ändrar företag till mitt företag. Logga ut från Business Central och logga sedan in igen för att
ändringen ska börja gälla. En assisterade konfigurationsguide hjälper dig att ange grundläggande
information om företaget. När detta är klart kan du utforska rollcentret och hitta åtgärden Assisterad
konfiguration.

Du kan också söka efter en Business Central-partner här.

Om du inte vet hur man gör något i Business Central, hittar du förhoppningsvis svaret antingen från att
läsa beskrivningen för det fält som du är osäker om, eller genom att läsa innehållet genom att öppna länken
Läs mer i knappbeskrivningar (använd kortkommandot Ctrl+F1 ). Du kan också öppna dokumentationen
genom att välja relaterad länk på Hjälp- och supportsidan.

Alla fält i Business Central beskrivs i knappbeskrivningar. Du kan använda knappbeskrivningar genom att
välja namnet på fältet. Till exempel på en sida som kundkort, välj namnet på fältet om du vill läsa
knappbeskrivningen för. På en lista som kunder eller raderna i ett dokument, till exempel försäljningsorder,
måste du välja den nedrullningsbara menyn till höger om namnet på kolumnen och sedan menyobjektet
Förklaring?.

Om du har fler frågor rekommenderas att du frågar gruppen eller kontaktar din återförsäljare. Mer
information finns i Vart vänder jag mig om jag har frågor?.

https://www.microsoft.com/en-us/solution-providers/search


Andra appar Dynamics 365

Se även

Starta en gratis provperiod!

Hämta utbildning!

Varje gång du loggar in under provperioden, visas ett meddelande i ett blått fält längst upp återstående tid.
Om du vill prenumerera, hitta en Business Central-partner här . Du kan även kontakta Business Central-
försäljningsteamet.

Gå till information om andra Dynamics 365-appar genom att välja Dynamics 365-länk i den blå
banderollen längst upp på sidan. Det finns också mer på Dynamics 365 Business Central webbplats.

Om du är en revisor kan du registrera dig för Dynamics 365 — Accountant Hub och har sömlös integrering
med Business Central. Mer information finns i Välkommen till Dynamics 365 — Accountant Hub.

Arbeta med Business Central
Ställa in Business Central
Anpassa Business Central med tillägg
Använda Business Central som min företagsinkorg i Outlook
Få Business Central på din mobila enhet
Resurser för hjälp och support
Dynamics 365 Business Central på Microsoft Learn
Dynamics 365-dokumentation
Microsoft Dynamics 365 Business Central Viktig information
Microsoft Dynamics 365 Business Central

https://www.microsoft.com/en-us/solution-providers/search
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=828707
https://docs.microsoft.com/dynamics365/
https://dynamics.microsoft.com/en-us/business-central/overview/
https://docs.microsoft.com/dynamics365/accountants/index
https://docs.microsoft.com/learn/browse/?products=dynamics-business-central
https://docs.microsoft.com/dynamics365/
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2047422
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=828707
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847861
https://docs.microsoft.com/learn/browse/?products=dynamics-business-central
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IMPORTANTIMPORTANT

Kontrollera bloggen för Dynamics 365

Se även

Starta en gratis provperiod!

Hämta utbildning!

Funderar du på kommande och nya funktioner i Dynamics 365 Business Central?

Läs den senaste versionen av viktig information. Vi har sammanställt all information som du kan tänkas behöva som du kan
använda för din planering. För varje version kan du få viktig information som en enda PDF-fil.

Du kan alltid hänvisa till viktig information om du vill ha en översikt över nya och kommande funktioner. I
dokumentationen kan du sedan söka efter avsnitt som du kan använda för att lära dig mer om nya och befintliga
funktioner i Dynamics 365 Business Central.

Om du inte redan har gjort detta, registrera dig för en test, och låt oss gå igenom grunderna för vad du kan göra
med Business Central, och försök sedan att ta reda på saker på egen hand. När du är klar kan du öppna upp ett
tomt företaget och konfigurera de saker du vill ha. Mer information finns i Komma igång med att göra affärer.

Vi uppdaterar regelbundet Business Central med ytterligare funktioner i det grundläggande programmet och med
nya tillägg. Den aktuella listan över Microsoft-tillägg finns i anpassa Business Central med hjälp av tillägg.

Information om alla tillägg som erbjuds av Business Central-partners finns i AppSource, Business Central.

Vi talar om nya funktioner i Dynamics 365-bloggen, till exempel när de blir tillgängliga och om det finns några
saker.

För partnercommunityn publicerar vi information på Microsoft Dynamics 365 Business Central på Dynamics 365-
bloggen för partner och i hjälpen för utvecklare och IT-proffsBusiness Central .

Komma igång
Arbeta med Business Central
Resurser för hjälp och support
Business Central-prissättning
Dynamics 365 Business Central-gruppen

https://docs.microsoft.com/dynamics365/release-plans/index
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847861
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2081646
https://cloudblogs.microsoft.com/dynamics365/
https://cloudblogs.microsoft.com/dynamics365/it/product/business-central/
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/index
https://dynamics.microsoft.com/en-us/business-central/overview/#pricing
https://community.dynamics.com/business/
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847861
https://docs.microsoft.com/learn/browse/?products=dynamics-business-central
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Webbläsare

Mobila enheter

Outlook

Excel

Använda Business Central lokalt

Innan du öppnar Business Central online, bör du kontrollera att datorn eller mobila enheter uppfyller eller
överskrider det minsta systemkravet för produkten. Detta inlägg anger kraven.

Chrome för Windows och Firefox för Windows: Business Central har utformats för att fungera med den
aktuella versionen av dessa skrivbordswebbläsare.
Safari: Business Central har utformats för att fungera med den aktuella versionen av safari på OSX.
Microsoft Edge: Business Central har utformats för att fungera med den aktuella versionen av Microsoft Edge.
Internet Explorer: Business Central är utformad att användas med Internet Explorer 11 (build 11.0.9600.17239)
för Windows 10 (32-bit och 64-bit versions). Vi rekommenderar att du uppgraderar till senaste versionen av
Internet Explorer som stöds i din version av Windows.

Windows: Business Central för Windows kan installeras på enheter med minst 1 GB RAM-minne och Windows
10 Home, Pro, Enterprise, eller Education (32- och 64-bitars versioner).
iOS: Business Central för iPad och iPhone kräver iOS 10.0 eller senare.
Android: Business Central för Android surfplatta och Android telefon kan installeras på enheter med minst 1GB
av RAM och Android 6.0 eller högre.
Enhetens storlek: Business Central som stöds på smartphones med ett lägsta skärmstorlek på 4” och surfplattor
med en lägsta skärmstorlek på 7”.

Outlook-program: För att använda Business Central online som din företagsinkorg i Outlook, behöver du
Outlook 2016 eller senare, Outlook Web App, OWA för iPhone, OWA för iPad, eller OWA för Android.
Organisationen måste också använda Office 365. Du kan inte använda Business Central online som inkorgen för
företaget i Outlook om din organisation använder en Exchange Server lokalt.
Webbläsare: När du använder Business Central som din företagsinkorg i Outlook Web App (OWA), kräver
tilläggsprogrammet att datorn kör någon av de angivna webbläsarna i listan över webbläsare som stöds i Project
“Madeira”.
Plattformar: När du använder Business Central Outlook Add-In i OWA för iPhone, OWA för iPad och OWA för
Android, kräver tilläggsprogrammet att den mobila enheten kör någon av de angivna mobila enheter som stöds för
Business Central.

Redigera i Excel: För att använda Excel-tillägget för att göra ändringar i Excel och sätta tillbaka ändringarna i
Business Central, behöver du Excel 2016 eller senare. Mer information finns i analys av finansiella rapporter i
Microsoft Excel.

Om du vill distribuera Business Central lokalt bör du kontrollera systemkraven. Mer information finns i Systemkrav
för Dynamics 365 Business Centraloch distributionsöversikt.

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/deployment/system-requirement-business-central
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/deployment/deployment


Se även
Komma igång
Systemkrav för Dynamics 365 Business Central
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Vanliga frågor och svar
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Är Business Central tillgänglig i mitt land?

Hur får jag Business Central?

Vart vänder jag mig om jag har frågor?

Varför hittar jag inte den här funktionen i min Business Central?

Finns det skillnader mellan en lokal distribution och molnversionen av
Business Central?

Detta avsnitt innehåller svar på vanliga frågor om att registrera sig och använda utvärderingsversion, köpa en
prenumeration och använda Business Central. Du kan också lära dig hur du får teknisk support.

Business Central finns tillgänglig på ett begränsat antal marknader, men nya länder tillkommer varje kvartal via
lokalisering av Microsoft eller dess partner. Mer information finns i Länder och översättningar som stöds.

Du kan registrera dig för en kostnadsfri utvärderingsversion för att utforska Business Central. Starta en gratis
provperiod!Om du vill ha mer tid för att utforska, kan du utöka utvärderingsperioden.

För att hjälpa dig att göra dig redo för affärer, kan du i Business Central starta installationsguider, videofilmer och
hjälpavsnitt till valda installationsuppgifter. Mer information finns i Komma igång med att göra affärer.

När du är redo att köpa Business Central, hittar du en Business Central-partner på sidan Jag letar efter en
lösningsleverantör.

Business Central säljs och genomförs via ett globalt nätverk av Dynamics 365-partner med branschkunskap.
Kontakta en partner för detaljerad utvärdering, konsulttjänster och ytterligare prissättning. Mer information finns i
avsnittet prissättning på sidan Dynamics 365 Business Central på microsoft.com.

Om du har frågor om Business Central som du inte hittar svar på i denna dokumentation, kan du fråga
communityn för Business Central. Mer information finns i Dynamics 365 Business Central-gruppen.

På startsidan för gruppen hittar du även länkar till vår bloggar där det finns också tips och råd. Mer information
finns i Microsoft Dynamics 365 Business Central på Dynamics 365-blogg och den äldre Dynamics 365 Business
Central bloggen.

Slutligen kan du kontakta din Business Central återförsäljare. Mer information finns i avsnittet Hur får jag teknisk
support?.

Har du läst om en ny funktion i viktig information eller på vårt blogginlägg nyligen? I så fall kanske inte Business
Central har uppgraderats till den senaste versionen ännu. Du kan kontrollera vilken version din Business Central
baseras på, på sidan Hjälp och support.

Om kapaciteten har publicerats som ett tillägg i AppSource, är det en fördröjning mellan att tillägget publicerades
och att det finns tillgängligt i AppSource.

Ja. Vissa molnbaserade funktioner kan köras i vissa fall och andra stöds inte alls. Mer information finns funktioner
som inte implementerats i lokala distributioner av Dynamics 365 Business Central.

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/compliance/apptest-countries-and-translations
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847861
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2038145
https://dynamics.microsoft.com/business-central/overview/
https://community.dynamics.com/business
https://cloudblogs.microsoft.com/dynamics365/it/product/business-central/
https://community.dynamics.com/business/b/financials
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/features-not-implemented-on-premises


Kan jag få utbildning i Business Central?

Hur får jag teknisk support för Business Central?

Varför beskriver Hjälp funktioner som det går inte att komma åt?

Där är knappen Spara?

Vilken e-postadress kan jag använda med Business Central?

Måste jag köpa Office 365?

Vad handlar integrationen med Office 365 om?

Ja det kan du. Du kan hitta kostnadsfritt eLearning-innehåll på Microsoft Learn-webbplatsen. Du kan också be din
återförsäljare om ytterligare utbildningar. Om du inte känner till den, hitta en Business Central på sidan Jag letar
efter en lösningsleverantör.

Mer information om utbildning från Microsoft finns på sidan Microsoft Dynamics 365 utbildning.

Business Central säljs via partners och du bör kontakta din återförsäljare för att få hjälp med tekniska problem.
Om din Business Central partner inte kan lösa problemet, skapar de ett supportärende hos Microsoft.

Mer information finns i Hjälp och support.

Om upplevelseinställningen på sidan företagsinformation anges till viktig, kommer gränssnittselement för
Produktion och Servicehantering inte att synas eftersom de kräver upplevelsen Premium. En textanteckning
infogas i inledande hjälpavsnitt för olika områden. Mer information finns i ändra vilka funktioner som visas.

Det finns ingen Spara-knapp på sidor som i andra program som du kanske är bekant med. I Business Central
sparas ändringar du gör i ett fält automatiskt när du flyttar till nästa fält eller stänger sidan, förutsatt att det inte
finns några fel. När du ändrar i ett fält och flyttar till ett annat fält, visas texten Sparar i övre högra hörnet på sidan,
som snabbt ändras till Sparad om inga fel uppstår. Om det uppstår ett fel, ändras texten till Inte sparad.

Business Central kräver att du använder en e-postadress från ditt arbete eller skola för att registrera dig. Business
Central har inte stöd för e-postadresser som tillhandahålls av e-posttjänster för konsumenter eller
telekommunikationsleverantörer. Dessa omfattar outlook.com, hotmail.com, gmail.com, etc..

Om du försöker att registrera dig med en personlig e-postadress kommer du att få ett meddelande som indikerar
att du använder en e-postadress från arbete eller skola. Mer information finns i Felsöka registrering av Self
Service.

Om du vill distribuera Business Central lokalt kan du använda andra autentiseringsmetoder. Mer information finns
i Distribution av Dynamics 365 Business Central.

Nummer Men om du vill uppleva Business Central som helt integrerad med Office 365, kan du prova Office 365 i
1 månad gratis här.

Om du loggar in med ett konto som inte är ett Office 365-arbetskonto (t.ex. joe@mysolution.com) och du har en
Office 365-prenumeration och sedan kopplar din domän (mysolution.com) med Office 365-prenumerationen. Mer
information finns i Få hjälp med Office 365-domäner.

Om du inte har en Office 365-prenumeration och du inte vill köpa en och sedan, när du registrerar dig, etablerar vi
en ny Azure Active Directory-innehavare automatiskt så att du kan komma åt Azure-portalen där du har tillgång
till avancerade administratörsverktyg.

https://docs.microsoft.com/learn/browse/?products=dynamics-business-central
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2038145
https://docs.microsoft.com/dynamics365/get-started/training/index#dynamics-365-customers
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/deployment/deployment
https://products.office.com/try
https://docs.microsoft.com/office365/admin/get-help-with-domains/get-help-with-domains?view=o365-worldwide


 Kan jag förlänga min ”nytt företag”-utvärderingsperiod på 30 dagar?

NOTENOTE

Vår administratör har flyttat mig till ett annat plan för att ge mig en
annan roll, men jag ser fortfarande samma startsida i Business Central?

Kan jag avbryta min prenumeration?

Kan jag använda autentisering på flera plan?

Se även

Starta en gratis provperiod!

Business Central online är helt integrerad med Office 365 så att du kan navigera fritt mellan Office 365-
programmen och Business Central med hjälp av programmarstartbilden. I Business Central kan du t.ex. öppna
data i Excel, skriva ut rapporter med hjälp av Word och du arbeta med dina Business Central-data i Outlook. Mer
information finns i Använda Business Central som din företagsinkorg i Outlook.

Ja. När utgångsdatumet för utvärderingsperioden närmar sig visar vi ett meddelande när du loggar in.
Meddelandet innehåller en länk till guiden utöka utvärderingsperioden som du kan använda för att utöka
utvärderingsperioden. De extra 30 dagarna startar när du väljer utöka utvärderingsperioden i guiden. Du kan
förlänga utvärderingsperiod en gång själv. Därefter kan en Microsoft-partner förlänga den i ytterligare 30 dagar.
Mer information finns i Förlänga utvärderingsperioden. Om du vill kontakta en Microsoft-partner i ditt land eller
din region nu, visas en lista över telefonnummer i CustomerSource.

Det kan ta upp till två arbetsdagar att slutföra processen för utökad testversion.

Detta är lite komplicerat, men det verkar som om administratören inte ändrade din tilldelade roll och tilldelade
användargrupper som matchar den nya licensen. I princip bestäms din åtkomst till Business Central av vilken typ
av plan (licens) du har - detta bestämmer dina behörigheter och din tilldelade roll och din standardstartsida. Du
kan ändra din nuvarande roll manuellt i Mina inställningar men om du har ändrat till ett annat plan som
exempelvis från affärsplanen till teammedlemsplanen, kanske du ser den gamla startsidan eftersom
behörigheterna inte ändrades.

Ja men, beroende på hur du registrerade dig på Business Central, kan dina data tas bort eller bevaras. Mer
information finns i Avbryter Business Central.

Visst. Om du gör det, kanske du måste ha ett applösenord för att kunna skicka e-postmeddelanden. Applösenord
ger en app eller en enhet åtkomst till ditt e-postkonto. Stegen för att få ett applösenord varierar beroende på din e-
postleverantör. Mer information finns i hjälpen från leverantören. Till exempel om du använder Outlook, se skapa
ett applösenord för Office 365.

Komma igång
Använda Business Central som din företagsinkorg i Outlook
Använda Business Central utan Outlook
Ändra grundinställningar
Arbeta med Business Central
Få svar på frågor
Hantera användare och behörigheter

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/CRM/support/support-news/Support_Telephone#linkc
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2082543
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847861


Resurser för hjälp och support
2019-10-14 • 3 minutes to read

Hitta svar

ProdukthjälpenProdukthjälpen

GruppGrupp

BloggBlogg

Funktionerna kommer snartFunktionerna kommer snart

Gör mer med din utvärderingsversion

I Dynamics 365 Business Central ger hjälpmenyalternativet (frågetecken i övre högra hörnet) dig tillgång till
sidan Hjälp och support där du hittar länkar till resurser som kan hjälpa dig att hitta svaren på dina frågor. Du
kan också se hur du kan kontakta teknisk support för dina Business Central.

Den här sidan ger en översikt över resurserna som finns i de olika avsnitten på sidan Hjälp och support.

Avsnittet Hitta den innehåller länkar till de vanligaste platserna för att få svar på dina frågor. Länkarna kan delas
in i fyra kategorier och förklaras i de följande avsnitten. Vissa länkar kan konfigureras av din Business Central-
partner och därför kan problemet vara något annorlunda.

Avsnittet Hitta den innehåller två länkar till produkthjälpen:

Hjälp om sidan som du precis såg i Business Central

Den här länken genereras automatiskt. Om Business Central inte kan hitta relevant länk kommer
landningssidan på Docs.microsoft.com för standardversionen av Business Central visas. Detta kan till
exempel inträffa om sidan är en del av ett program som inte har lagt till den sammanhangsberoende
hjälpmappningen till Business Central.

Hjälplandningssida för Business Central

Funktionerna i standardversionen av Business Central beskrivs på webbplatsen Docs.microsoft.com.
Förutom standardversionen kan du utöka och anpassa Business Central med appar från AppSource. Alla
appar innehåller länkar till relevant produkthjälp så att du alltid hittar anvisningar för olika arbetsflöden i
din version av Business Central.

I Business Central-forumet kan du skicka en fråga och lära dig av andra Business Central-gruppmedlemmar.
Partners och Microsofts anställda deltar i de här konversationerna.

Om du använder en testversion av Business Central och du inte har en partner kan gruppen hjälpa dig att ta bort
blockeringen om du har frågor.

Vi talar om nya funktioner i Dynamics 365-bloggen, till exempel när de blir tillgängliga och om det finns några
saker.

Business Central uppdateras med större funktionsuppdateringarna var 6:e månad och med månatliga
tjänstuppdateringar. Välj länken för att visa senaste viktig information. Du kan även få en översikt över
kommande och nya funktioner i viktig information i Dynamics 365 på https://aka.ms/businessappsreleasenotes.

För översikt på längre visar Business Central sidan Översikt allmänna prioriteter för Business Central under de
kommande åren.

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central
https://community.dynamics.com/business/f
https://cloudblogs.microsoft.com/dynamics365/it/product/business-central/
https://aka.ms/businessappsreleasenotes
https://dynamics.microsoft.com/roadmap/business-central/


NOTENOTE

Ge feedback

Felsökning

Rapportera ett problem

NOTENOTE

SupportkontraktSupportkontrakt

Se även

Det här avsnittet innehåller genvägar till Microsoft AppSource där du kan hitta lösningar och tjänster från
Business Central-partners. Använd länkarna för att utforska alla funktioner i Business Central innan du
bestämmer dig för om du vill köpa en prenumeration. Du hittar också en länk för att kontakta säljteamet.

Det här avsnittet är bara tillgängligt i utvärderingslösningar. Om du redan har köpt Business Central visas inte längre
avsnittet.

På Dynamics 365 förslagswebbplats kan du ge förslag på nya funktioner och egenskaper. Dina indata går direkt
till Business Central tekniska eftersläpning för undersökning och prioritering.

Se till att du söker igenom listan över rapporterade förslag. Risken är att någon redan skickat in liknande och den
registreringen kan redan ha fått röster. Rösta om förslaget redan har skickats för att den ska prioriteras på
tekniska eftersläpningen.

Avsnittet felsökning visar teknisk information visas som administratören eller Business Central-partnern kan
använda för att avblockera användare. Detta omfattar information om det senaste felmeddelandet, den aktuella
versionen av Business Central och en länk till sidan Sidgranskning. Mer information finns i Kontrollera sidor i
Business Central.

Din Business Central återförsäljningspartner kommer att hjälpa dig med teknisk support. Business Central säljs
till partners och i det här avsnittet kan du kontakta din återförsälningspartner om de har lämnat sina
kontaktuppgifter för support. Om din Business Central partner inte kan lösa problemet, skapar de ett
supportärende hos Microsoft.

Det här avsnittet är bara tillgängligt om du har betalat för en Business Central-prenumeration. Om du har registrerat dig
för en utvärderingsperiod och ännu inte har köpt Business Central har du inte någon återförsäljare och kan inte kontakta
Microsoft supportteam. Du hittar en Business Central-partner på sidan Jag letar efter en lösningsleverantör.

Avsnittet Rapportera ett problem visar en e-postadress eller en hyperlänk som du kan kontakta för att komma i
kontakt med supportpersonen eller teamet. Om du är Business Central återförsäljningspartner för en
klientorganisation kan du ställa ditt föredragna kontaktuppgifter för support i administratörscenter. Mer
information finns i konfigurera upplevelser av support i innehåll för utvecklare och IT-proffs för Business Central.

Om du vill varna din partner om ett problem väljer du länken för att antingen skicka ett e-postmeddelande eller
öppna dess supportplats i en ny flik i webbläsaren. Du kan sedan lägga till den tekniska informationen om Azure
Active Directory-klientorganisationen från avsnittet Felsökning och annan information som du finner relevant.

Blogginlägg: hitta rätt resurser och ge feedback
Business Central utvecklare och IT-proffs
Resurser för hjälp och support för partners

https://aka.ms/bcideas
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2038145
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/technical-support#configuring-the-support-experience
https://community.dynamics.com/business/b/financials/archive/2018/12/04/find-the-right-resources-and-provide-feedback
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/help-and-support


Teknisk support

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/technical-support


Gör dig redo för affärer
2019-10-14 • 3 minutes to read

NOTENOTE

Rollcenter

TIPTIP

Grattis, du har precis har initialiserat ditt första företag i Business Central.

För att hjälpa dig att göra dig redo för affärer, kan du besöka sidan företagsstöd där du kan starta
installationsguider, videofilmer och hjälpavsnitt till valda installationsuppgifter. Du kan nå sidan från diagrammet
på rollcentret Chef genom att välja listpilen företagsstöd och sedan välja åtgärden Visa inställningar och
hjälpresurser. När du uppdaterar sidan ersätts diagrammet med inställningar och hjälpresurser.

Öppna alternativt listan över assisterade konfigurationsguider, välj ikonen  och ange assisterad konfiguration
och välj sedan relaterad länk.

I ditt rollcenter, i navigeringsfönstret längst upp, hittar du menyn Inställningar och tillägg. Här har du åtkomst
till en lista med assisterade konfigurationsguider som kan hjälpa dig att komma igång. När du har migrerat data
som till exempel kunder, leverantörer och artiklar från ditt befintliga ekonomiska system, är du klar att starta. Men
beroende på dina behov kan du ta hjälp av den assisterade inställningen.

Om ett område inte omfattas av en assisterad konfiguration, väljer du åtgärden Manuell inställning för att få
åtkomst till inställningssidorna där du kan fylla i fält för alla områden manuellt. Mer information finns i Ställa in
Business Central.

Listan över assisterade konfigurationsguider, tillägg och tjänster som är tillgängliga beror på den användarupplevelse som
du väljer för ditt företag. Essential-upplevelsen ger åtkomst till färre än vad Premium-upplevelsen gör.

Första gången du loggar in, använder du Essential-upplevelsen. Mer information finns i ändra vilka funktioner som visas.

När du har kört en assisterade konfigurationsguider, väljs den som slutfört. För att köra den assisterade
konfigurationsguider väljer du de tre prickarna och sedan väljer du åtgärden Starta inställningen.

I rollcentret får du en översikt över ditt företag. Till vänster visas ett navigeringsfält, som gör att du enkelt får
tillgång till kunder, leverantörer, artiklar, och så vidare. I mitten hittar du panelen Aktiviteter. Aktiviteter visar
data och kan klickas på för enkelt tillgång till det valda dokumentets.

Nyckelindikatorer kan ställas in i fältet för att visa ett valt diagram för en visuell representation av, till exempel,
kassaflöde eller intäkter och kostnader. Du kan också upprätta en lista över Favoritkunder på Rollcenter-
startsidan för konton som du samarbetar med ofta eller behöver ge extra uppmärksamhet.

Använd pilarna för att minska en del av sidan och för att få mer plats för att visa specifika data. Högst upp på
Rollcenter-startsidan hittar du alla åtgärder som kan kopplas till det aktuella innehållet. Detta kan också reduceras,
och du behöver endast klicka inom det reducerade området för att visa det på nytt.

Du kan återgå till ett Rollcenter genom att välja företagsnamnet i det övre vänstra hörnet.



Företagsinformation

Lägga till användare och behörigheter

Få hjälp

Gå vidare

Se även

Starta en gratis provperiod!

Under företaginställningar kan du visa och redigera in inställningsinformation om det aktuella företaget.
Mycket av detta fylldes i om du slutförde den assisterade installationen Konfigurera företag när du regsitrerade
dig för Business Central. Om du vill ändra företaglogotypen, kontaktinformation, bankinställningarna eller
information om fältet, kan du göra det från denna sida.

Om du behöver lägga till fler användare kan du göra detta du i Office 365 Admin Center. Mer information finns i
Lägg till användare till Office 365 för företag När användare skapas i Office 365, kan de importeras till sidan
Användare med åtgärden Få användare från Office 365. Sedan kan du fortsätta med att tilldela behörigheter
till användare och för att ordna dem i användargrupper. Mer information finns i Hantera användare och
behörigheter.

I Business Central kan du hitta knappbeskrivningar som kan hjälpa dig genom de olika affärsprocesserna. För
varje fältbeskrivning trycker du på Ctrl + F1 eller väljer länken Läs mer för att öppna hjälpen för den aktuella
sidan. Frågetecknet i det övre högra hörnet visar dig också till produkthjälp.

Baserat på dina migrerade data, kan du nu fortsätta med att skapa nya försäljningar eller inköpsdokument.
Använd avsnittet Åtgärder på ditt rollcenter för att snabbt skapa en ny förs.offert, försäljningsfaktura,
försäljningsorder, inköpsfaktura eller utbetalningregistrering.

Komma igång
Arbeta med Business Central
Hantera användare och behörigheter

https://support.office.com/en-us/article/Add-users-to-Office-365-for-business-435ccec3-09dd-4587-9ebd-2f3cad6bc2bc
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847861


Affärsfunktion
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TILL GÅ TILL

Göra och ta emot betalningar, hantera dina kassaflöde,
periodisera inkomst och intäkt, förbereda årsbokslut och
hantera fasta anläggningstillgångar.

Ekonomi

Få insikt i dina affärsaktiviteters prestanda genom budgetar,
kontouppställningar och analysvyer.

Affärsstöd

Hantera försäljningsprocesser och all information, till exempel
offerter, order, returer och kundkonton och skapar
direktleveranser.

Försäljning

Hantera inköp processer och vanlig information, till exempel
fakturor, order, returer och leverantörskonton och köper
artiklar från försäljningsdokument.

Inköp

Registrera nya lager eller serviceartiklar, kategorisera artiklar
lokalt nätverk, justera lagernivåer och utföra vanliga
lagerkostnadsuppgifter.

Lagersaldo

Skapa projekt och schemaresurser för projekt, hantera
projektbudgetar, övervaka framsteg och spåra maskintimmar
och anställdas arbetstimmar.

Projekthantering

Organisera anläggningstillgångarna, säkerställ korrekt
periodisk avskrivning och följ upp underhållskostnader.

Anläggningstillgångar

Hantera och arbeta med försäljning och fokusera på ditt
arbete med prioriterade kunder och kontaktpersoner.

Kundhantering

Skapa detaljerade register över dina anställda och registrera
frånvaro för analys.

Personal

Planera de produktionsåtgärder som krävs för att omvandla
inflöden till färdiga varor.

Planerad

Placera säljbara artiklar tillsammans i enkla steg för att skapa
en ny artikel, till exempel en sats.

Monteringshantering

Business Central innehåller funktioner för vanliga affärsprocesser i små och medelstora företag, huvudsakligen
inom grossist- och tjänster. Mer komplexa processer som exempelvis montering, produktion, service och riktad
lagerstyrning kan emellertid också användas.

Business Central inkluderar standardinställningar för de flesta verksamhetsprocesser, men du kan ändra
konfigurationen så att denna passar dina verksamhetsbehov. Från ditt Rollcenter kan du få åtkomst till assisterade
konfigurationsguider som gör det enklare att ställa in vissa scenarier och lägga till funktioner i Business Central.
Flera olika moduler i funktionshjälp måste ställas in manuellt. Mer information finns i Skapa Business Central.



Definiera resurser på verkstadsgolvet och deras kapacitet,
planera operationer, flytta produktionskomponenter och
verkställa produktion.

Produktion

Säkerställ ett effektivt flöde av varorna som tas emot och
levereras.

Lagerstyrning

Planera servicesamtal och lägg upp serviceorder. Spåra
reservdelar och tillbehör.

Servicehantering

Konfigurera och använd arbetsflöden som kopplar uppgifter
som ska utföras av olika användare eller i systemet, till
exempel automatisk bokföring. Begära och bevilja
godkännande för att skapa eller bokföra dokument är vanliga
arbetsflödessteg.

Arbetsflöde

Aktivera möjlighet för användare att utbyta data med externa
källor under dagliga uppgifter, till exempel skicka/ta emot
elektroniska dokument, importera/exporterar bankfiler och
uppdatera valutakurser.

Utbyta data elektroniskt.

Registrera externa dokument i Business Central, inklusive
bifogade filer och skapa sedan manuellt relaterade dokument
eller konvertera filerna automatiskt till elektroniska dokument.

Inkommande dokument

TILL GÅ TILL

Se även
Administration
Ställa in Business Central
Komma igång
Arbeta med Business Central



Dynamics 365 Business Central utvärderingsversion
och förhandsgranskning
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Komma igång med förhandsgranskning och begränsat läge

NOTENOTE

Skapa nya lösningar och immateriella rättigheterSkapa nya lösningar och immateriella rättigheter

Se även

Starta en gratis provperiod!

Business Central finns i allt fler länder över hela världen. Om du vill lära dig mer om Business Central kan du
registrera dig för en kostnadsfri utvärderingsversion och om du är en partner, kan du skapa en förhandsgranskning
med begränsade lägen som du sedan kan dela med potentiella kunder och kunder.

Förhandsgranskningar baserade på begränsade lägen gör det enkelt att komma igång med Business Central. End
förhandsgranskningsinstans innehåller funktioner som går utöver vad som är tillgängligt i den aktuella versionen.
Som partner tillhandahåller du utvärderingsversion baserat på redan befintliga funktioner och anpassningar och
förhandsgranskning av framtida funktioner. Med förhandsgranskningar kan du prova och ge feedback om
kommande funktioner.

Du kan se ett begränsat läge som en produktionsfri miljö som du kan använda utöver din produktions- eller
förhandsgranskningsinstans av Business Central. Ett begränsat läge låter dig skapa och testa tillägg och utveckla
nya funktioner i syfte att anpassa tjänsten utan att påverka data och inställningar för produktions- eller
förhandsgranskningsinstanser. Just nu kan alla kunder med en produktions- eller förhandsgranskningsversion
använda ett begränsat läge.

Läs mer om hur du kommer igång med ett begränsat läge i, Skapa miljö med begränsat läge.

Det begränsade läget innehåller demonstrationsdata för det fiktiva företaget CRONUS. Inga data kopieras till eller på annat
sätt överförs från produktionsmiljön.

Business Central har en uppsättning utvecklingsverktyg och en modern plattform att bygga vidare på så att du kan
skapa egna tilläggsprogram inbäddade lösningar för att ansluta eller utöka Business Central.

Till exempel kan du använda en API för att skapa ett anslutet program i syfte att utbyta data mellan Business
Central och din löneapp. Ansluta appar har också användning av tillägg i syfte att skapa sidor som ska användas
för installation, konfiguration eller app-specifika funktioner. Mer information finns i bygga upp din verksamhet
med Dynamics 365 Business Central.

Komma igång
Arbeta med Business Central
Välj Dynamics 365 Business Central utveckling av miljö för begränsat läge
Administrationscenter för Business Central

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/readiness/readiness-welcome
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/devenv-sandbox-overview
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/tenant-admin-center
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847861


Avbryta, ta bort eller återställa Business Central
2019-10-14 • 2 minutes to read

Avbryta prenumeration genom att ta bort Business Central från ditt
Office 365-miljö

Stänga en kostnadsfri testversion av Business Central

Säga upp prenumerationen från Business Central utan Office 365

Återställa din Business Central-miljö

Om du vill sluta använda Business Central, kan du avsluta ditt konto eller hämta licenser som tagits bort från ditt
konto. Stegen du tar skiljer sig om du använder provversion, eller om du har en månadsprenumeration som en del
av ett Office 365-konto.

På liknande sätt kan du välja att återställa det företag som du har använt i Business Central. En snabb översikt
finns i Business Central blogg.

Om du har registrerat dig på Business Central med hjälp av ett befintligt Office 365-konto, måste du be din Office
365-administratör att ta bort Business Central-licensen från ditt konto. Om Business Central tas bort från ditt
konto och andra människor från företaget fortsätter prenumerationen, kommer de fortfarande ha åtkomst till
delade data i Business Central-företaget.

Om ditt företag vill avsluta prenumerationen på Business Central, kommer Office 365-administratören att ta bort
prenumerationen från företagets konto.

Användarkonton och licenser hanteras i Office-portalen. Endast administratören kan ta bort Business Central-
licenser från användarkonton eller ta bort abonnemanget från ditt företag.

Om du har registrerat dig för en kostnadsfri test och inte vill fortsätta med Business Central, kan du avsluta kontot
när som helst. Vi rekommenderar att du exporterar data innan du avslutar ditt konto.

För närvarande måste du kontakta annulleringsteamet för Business Central genom att skicka ett e-
postmeddelande till cancelbusinesscentra@microsoft.com. Du måste inkludera med namnet på Business Central-
klientorganisationen i meddelandet så att vi kan identifiera dig. Det enklaste sättet att göra detta är att kopiera
URL:en från din Business Central-startsida.

Om du registrerade dig på Business Central utan ett Office 365 -företagskonto, har du inte en Office 365-
administratör. Du måste i stället avbryta prenumerationen genom att kontakta Business Central
annulleringsteamet genom att skicka ett e-postmeddelande till cancelbusinesscentra@microsoft.com. Du måste
inkludera med namnet på Business Central-klientorganisationen i meddelandet så att vi kan identifiera dig. Det
enklaste sättet att göra detta är att kopiera URL:en från din Business Central-startsida.

Om du har lagt till data till Business Central-testversionen och om du vill börja om med en ny upplevelse, kan du
skapa ett nytt företag och sedan återställa det första företaget. Om du öppnar sidan företag kan du skapa en kopia
av det aktuella företaget, logga ut och sedan logga in på ditt nya företag och sedan återställa det ursprungliga
företaget.

https://community.dynamics.com/business/b/financials/archive/2016/11/28/how-long-is-the-trial-period-and-how-do-i-cancel
https://portal.office.com


NOTENOTE

Ta bort Business Central från din programmarstartbild

Se även

När du vill återställa ett företag du delar med andra personer från organisationen, bör du kontrollera att de andra
personerna inte är inloggade när du återställer företaget.

Om du vill dölja Business Central från din programmarstartbild, kan du helt enkelt ta bort den. Den här åtgärden
tar inte bort några data, och den avbryter inte din prenumeration.

Komma igång
Skapa nya företag
Exportera affärsdata till Excel
Office-portal
Hur lång tid är testperioden och hur avbryter jag?

https://portal.office.com
https://community.dynamics.com/business/b/financials/archive/2016/11/28/how-long-is-the-trial-period-and-how-do-i-cancel


Felsöka registrering av Self Service
2019-10-14 • 4 minutes to read

Vilken e-postadress kan jag använda med Business Central?

Felsökning

SYMPTOM/FELMEDDELANDE ORSAK OCH LÖSNING

För Office 365-e-postadresser som inte är registrerade i ett
land som stöds får du ett meddelande liknande detta under
registreringen:

Vi har inte stöd för ditt land eller din region ännu.

Business Central stöder för närvarande endast Office 365-e-
postkonton som är registrerade på ett begränsat antal
marknader. För mer information, se Regional disposition.

Personliga e-postadress som till exempel nancy@gmail.com
stöds inte. Du får ett meddelande som följande under
registreringen:

Du angav en personlig e-postadress: ange din e-
postadress för arbetet så att vi kan lagra dina
företagsdata på ett säkert sätt.
eller 
Som ser ut som en personlig e-postadress. Ange din
jobbadress så att vi kan ansluta dig till andra i företaget.
Och oroa dig inte. Vi delar inte din adress med vem som
helst.

Business Central har inte stöd för e-postadresser som
tillhandahålls av e-posttjänster för konsumenter eller
telekommunikationsleverantörer. För att slutföra
registreringen kan du försöka igen genom att använda en e-
postadress som tilldelats av ditt arbete eller skola. Om du
fortfarande inte kan registrera och är villig att slutföra en mer
avancerad installationsprocess, kan du registrera dig för en ny
Office 365 provprenumeration och använda den e-
postadressen till att registrera dig.

.gov eller .mil-e-postadress får du ett meddelande som
följande under registrering:

Business Central är inte tillgänglig: Business Central är
inte tillgängligt för användare med e-postadresser som
t.ex. .gov eller .mil just nu. Använd en annan jobbadress
eller med kom tillbaka senare. 
eller 
Vi kan inte lutföra registreringen. Det ser ut som att
Business Central inte är tillgängligt för ditt arbete eller
skola.

Business Central har inte stöd för e-postadresserna .gov eller
.mil för tillfället.

Det går enkelt och snabbt att registrera sig för Business Central. Du kan skapa ett gratis konto, även om du är en
befintlig organisation. Detta inlägg tar upp frågor som du kan ha under registreringen.

Business Central kräver att du använder en e-postadress från ditt arbete eller skola för att registrera dig. Business
Central har inte stöd för e-postadresser som tillhandahålls av e-posttjänster för konsumenter eller
telekommunikationsleverantörer. Dessa omfattar outlook.com, hotmail.com, gmail.com, etc..

Om du försöker att registrera dig med en personlig e-postadress kommer du att få ett meddelande som indikerar
att du använder en e-postadress från arbete eller skola.

I många fall kan registrering för Business Central göras genom att följa registreringsprocessen. Men det finns flera
anledningar till att du inte kan slutföra registrering av Self Service. Tabellen nedan summerar några av de
vanligaste orsakerna till att du inte kan slutföra registreringen och lösningar till dessa problem.



 

Registrering av Self Service har inte aktiverats. Du får ett
meddelande som följande under registreringen:

Vi kan inte slutföra registreringen. IT-avdelningen har
inaktiverat registrering för Business Central. Kontakta
dem för fullständig registrering. 
eller 
Som ser ut som en personlig e-postadress. Ange din
jobbadress så att vi kan ansluta dig till andra i företaget.
Och oroa dig inte. Vi delar inte din adress med vem som
helst.

Din organisations IT-administratör har inaktiverat registrering
av Self Service för Business Central. För att slutföra
registreringen kontaktar du din IT-administratör och be dem
att följa instruktionerna på sidan för att låta befintliga
användare registrera sig i Business Central och låta nya
användare gå med din befintliga klientorganisation. Du kan
även få detta problem om du registrerade dig på Office 365
via en partner.

E-postadressen är inte ett Office 365-ID. Du får ett
meddelande som följande under registreringen:

Vi hittar inte dig på contoso.com. Använder du ett annat
ID på arbetet eller i skolan? Försök logga in med det och
om det inte fungerar kan du kontakta IT-avdelningen.

Dina organisation använder ID för att logga in på Office 365
och andra Microsoft-tjänster, som skiljer sig från din e-
postadress. Din e-postadress kan t.ex. vara
Nancy.Smith@contoso.com, men ditt användar-id är
nancys@contoso.com. Använd det användar-id som
organisationen har tilldelat för att logga in på Office 365 eller
någon annan Microsoft-tjänst för att slutföra registreringen.
Om du inte vet vad det är kontaktar du din IT-administratör.
Om du fortfarande inte kan registrera och är villig att slutföra
en mer avancerad installationsprocess, kan du registrera dig
för en ny Office 365 provprenumeration och använda den e-
postadressen till att registrera dig.

Om ditt Office 365-konto har registrerats i ett land som stöds
och du registrerar dig för Business Central i ett annat land,
visas ett meddelande liknande följande i samband med
registrering:

Vi har inte stöd för ditt land eller din region ännu.

Organisationens Office 365-prenumeration har registrerats för
ett specifikt land i Office 365-administrationsportalen.
Registreringsupplevelsen för Business Central använder
samma språk och nationella inställningar som den aktuella
webbläsaren, och därmed kan du få du felmeddelandet trots
att du befinner dig i ett land som stöds. Be IT-administratören
att kontrollera det land som anges i organisationsprofilen i
Office 365-administrationsportalen. Du kanske måste
använda ett annat konto för Business Central.

SYMPTOM/FELMEDDELANDE ORSAK OCH LÖSNING

Regional tillgänglighet

Se även

En lista med de marknader som för närvarande stöds finns i Internationell tillgänglighet för Microsoft Dynamics
365 på landningssidan >Lokal funktionalitet.

Välkommen till Dynamics 365 Business Central
Arbeta med Business Central
Lokal funktionalitet

https://portal.office.com/adminportal/home#/companyprofile
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/get-started/availability


Intelligenta insikter med Business Central
2019-10-14 • 2 minutes to read

Visa insikter för intelligent moln i Business Central Online

Som användare av Business Central online har du fullständig behörighet för scenarier som baseras på intelligent
moln, till exempel KPI:er baserade på maskininlärning när du visar data i Power BI. Men även om Business Central
framför allt är en molntjänst, kan även kunder som behöver köra sin arbetsbelastning helt lokalt eller på intelligent
gränsenhet ansluten till molnet kan göra detta.

Om du är intresserad av Business Central kan du registrera dig online, eller så kan du arbeta med en partner för
att distribuera Business Central lokalt med maskinvara av eget val. Du kan sedan bestämma dig för att få
intelligenta insikter genom att ansluta till en klientorganisation i molnet. Som ett resultat kommer data från din
lokalt distribuerade Business Central att replikeras till molnet för scenarier med intelligent moln.

Anslutning till intelligent moln från en lokal lösning kräver att administratören anger information om databasen.
Mer information finns i Anslut till intelligent moln i ITPro-innehållet för Business Central.

I ditt Business Central onlineföretag visar sidan Insikter för intelligent moln fyra viktiga punkter av intresse för
de flesta företag:

Kassatillgänglighet
Lönsamhet för försäljning
Nettointäkt
Lagervärde

Bredvid ett KPI-diagram kan du få insyn i potentiella viktiga områden, inklusive förfallna betalningar. Välj varje
insikt för att se informationen.

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/about-intelligent-edge


Visa intelligenta insikter lokalt

Ansluta till Business Central från andra Dynamics-produkter

Se även

Sidan ansluter också till Power BI för ytterligare insikter.

När din Dynamics 365 återförsäljare har fått rätt licens för den lokala lösningen för att ansluta till molnet genom
Business Central, kan din IT-administratör konfigurera anslutningen. När detta är klart kan visa du samma insikter
från molnet i din lokala applikation. Beroende på den lokala lösningen kan sidan Insikter för intelligent moln
vara inbäddad på startsidan eller på en separat sida i Business Central online och lokalt.

Om du använder någon av de lokala versionerna som stöds kan du även ansluta till Business Central online och få
intelligenta insikter lokalt. Mer information finns i Anslut till intelligent moln i ITPro-innehållet för Business
Central.

Välkommen till Business Central
Business Central Intelligent moln-tillägg
Tillägget Datareplikering
Ansluta till intelligent moln

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/about-intelligent-edge
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/about-intelligent-edge


Besök vårt videobibliotek
2019-10-14 • 2 minutes to read

TITEL DESCRIPTION

Introduktion Se hur produktfunktioner organiseras och hur du når olika
typer av information och uppgifter.

Kom igång Förstå de första stegen när du testar Business Central eller
nyligen har köpt produkten.

Få hjälp Lär dig vart du kan vända dig för att få svar på olika frågor.

TIPTIP

Kommande innehåll

Se även

Vänligen ha lite tålamod medan vi bygger upp vårt bibliotek med informationsvideor. En sidoeffekt av de senaste
förbättringarna i Business Central är att vi måste återskapa vårt innehåll så att det passar produkten.

Under tiden erbjuder vi tre videoklipp som hjälper dig att snabbt komma igång.

Du kan komma åt videor på flera olika sätt. När du startar Business Central för första gången kan du starta
videoklipp från välkomstsidan som visas. Om du redan arbetar i Business Central når du biblioteket från
rollcentren Chef och Revisor genom att välja panelen Produktvider.

Filmer i biblioteket visas i en ram som kan verka lite mindre. Välj ikonen med dubbelpil längst upp till höger om du vill göra
ramen större. Därefter visas videor i ramen större tills du gör den mindre igen.

Du kan också visa vår ”så här”-videor och mycket annat innehåll på YouTube-kanalen som vi har skapat för
Business Central. Besök kanalen nu Klicka här.

Bara för att nämna några få exempel kommer de videor vi nu uppdaterar att visa dig hur du:

Migrera affärsdata från andra finansappar till Business Central
Ställer in dimensioner så att du kan spåra och analysera olika dokument och enheter
Anslut Business Central med Dynamics 365 Sales
Konfigurera arbetsflöden för godkännande
Använd Power BI med Business Central
Konfigurera e-post och skicka dokument direkt från Business Central

Komma igång

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=851533


Bli en återförsäljare av Dynamics 365 Business Central
2019-10-14 • 2 minutes to read

Kom igång

Se även

Expandera affärsmöjligheten med Business Central!

Om du specialiserar dig på molnlösningar, Office 365, SharePoint, branschlösningar, analyser, ERP, CRM,
redovisningsprogram och/eller programvara/tjänster för optimering av affärsprocesser, då är Business Central en
ny affärsmöjlighet för dig.

Business Central hjälper dig att skilja på och fördjupa kundrelationer genom att ge dig möjlighet att ge en lösning
för verksamhetssystem som ansluter personer och procedurer som aldrig förr, helt inbäddad i välbekanta Microsoft
Office-verktyg som små och medelstora företag använder varje dag.

Programmet ”redo att köra” är ett sätt att få information som en Business Central återförsäljare. Du kan också
kontakta Microsoft Office i ditt land eller region. För mer information om vilka resurser som är tillgängliga via
programmet ”redo att köra”, se aka.ms/readytogo. Få mer information om hur du blir en återförsäljare på sälja
olika lösningar.

Registrera dig för en utvärderingsversion på https://dynamics.microsoft.com/business-central/overview/ och
skicka feedback till https://community.dynamics.com/business.

Komma igång
Importera verksamhetsdata från andra finanssystem
https://appsource.microsoft.com

https://aka.ms/readytogo
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/readiness/readiness-reseller
https://dynamics.microsoft.com/en-us/business-central/overview/
https://community.dynamics.com/business/f/758
https://appsource.microsoft.com/en-us/?product=project-madeira


Utökning av Business Central
2019-10-14 • 3 minutes to read

Välja vilka tjänster att erbjuda med Business Central
Integrera en 3:e parts lösningIntegrera en 3:e parts lösning

Utveckling av en vertikal lösningUtveckling av en vertikal lösning

Utveckling av en horisontell lösningUtveckling av en horisontell lösning

Microsoft Dynamics 365 Business Central är ett verksamhetssystem som hjälper företag att ansluta sin ekonomi,
försäljning, service och åtgärder för att anpassa affärsprocesserna, öka kundkontakter och fatta bättre beslut.
Business Central finns i molnet och över flera olika enheter, som alltid är aktuella. Med den här moderna
företagsplattformen du kan snabbt och enkelt anpassa, utöka och skapa program så att de passar dina behov, med
liten eller ingen kodutveckling.

Det finns många fördelar med att använda Business Central som en plattform för programverktyg, vilket omfattar:

Kom igång utan problem via en integrerad inledande upplevelse
Använd Microsofts gå till marknadstjänsterna
Anpassa din sida för applista
Ansluta direkt till beslutsfattare och nå fler kunder
Förbättra affärsvärdet och öka affärens storlek med befintliga och nya kunder
Uppnå mer med en plattform som ger en modern upplevelse och erbjuder skalning
Skaffa tillförlitlig information om dina listors prestanda via molnpartnerportalen eller publiceringsprocessen för
Office-program
Samla intelligenta affärsappar som t.ex. PowerApps, Flow, Power BI, Azure AI och mycket mer

Ta dina Business Central-tjänster till Microsoft AppSource som:

Enskilda program, där du tar dina expertkunskaper till marknaden.
Förpackade konsulttjänster, där du kan hämta färdiga förpackade åtaganden till marknaden.

Ny utvecklingsverktyg för att du ska kunna skapa tillägg för Business Central-användare. Om du vill bekanta dig
med de nya verktygen och lära dig mer om tillägg 2.0 kan du ta en titt på aka.ms/GetStartedWithApps.

Sök efter information om program- och konsulttjänster som finns på Microsoft AppSource.

För att snabbt komma igång för företagsanvändare har Microsoft lagt till en katalog av konsulttjänsterbjudanden
för lösningar som baseras på Business Central, Power BI och PowerApps till AppSource. Mer information om
konsulttjänster.

Business Central innehåller många API:er som är klara att använda för ansluta appar så att integreringen mellan
din tjänst och Business Central blir sömlös. Du kan samla dina tjänster med en Business Central och ge dina
kunder en integrerad upplevelse. Mer information om integrera en 3:e parts lösning.

Skapa ett program som är specialiserat inom en viss bransch. Med Inbädda app, kan du utöka och anpassa de
befintliga Business Central-programmen och utöka slutanvändarmiljön med en branschspecifika funktioner med
hjälp av nya och moderna utvecklingsverktyg och tillägg version 2.0. Mer information om utveckling av en vertikal
lösning.

Utöka miljön och möjligheten för Business Central genom att skapa en tilläggsapp som kan integreras i
gränssnittet i Business Central. Skapa ett gränssnitt, baserat på hur du vill att informationen flödar mellan Business

https://aka.ms/GetStartedWithApps
https://appsource.microsoft.com/en-us/marketplace/consulting-services?country=US&page=1
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/readiness/readiness-consulting
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/readiness/readiness-connect-apps
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/readiness/readiness-thirdparty-solution
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/readiness/readiness-embed-apps
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/readiness/readiness-develop-vertical
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/readiness/readiness-add-on-apps


Utveckling av en lokaliseringslösningUtveckling av en lokaliseringslösning

Lösning för återförsäljareLösning för återförsäljare

Var får jag mer information?

Redo att köra-programmet

Business CentralTillägg från Microsoft

Se även

Starta en gratis provperiod!

Central och dina tjänster. Mer information om utveckling av en horisontell lösning.

Följ lokala regleringsmöjligheter genom att utveckla för Business Central, som anpassar funktionsområden till
kraven på den lokala marknaden tillsammans med Dynamics 365 översättningstjänst. Justera de grundläggande
funktionerna i lokala krav och utöka befintliga funktioner om du vill konkurrera på den lokala marknaden. Mer
information om utveckling av en lokaliseringslösning.

Eftersom alla företag är unika, med anpassa klientorganisationer, kan du matcha hur du arbetar med dina effektiva
processer, din terminologi och hur dina anställda eller avdelningar ansluter och samarbetar. Dessutom kan du sälja
och justera Business Central till dina kunders individuella behov genom att tillhandahålla konsulttjänster. Eller
använd Microsoft Flow, Power Apps och Power BI för att skapa anpassade arbetsflöden, appar och
affärsinsiktsrapporter utan att behöva skriva kod. Mer information om Dynamics 365 återförsäljare (VARs).

Välj länkarna nedan om du vill veta mer om Microsoft AppSource konsulttjänsterbjudanden:

AppSource Konsulterbjudanden
Partnerlämplighet
Partnerutnämningsformulär

Redo att köra-programmet är utformat för att ge dig stöd avseende ditt Business Central-erbjudanden i Microsoft
Appsource. I programmet innehåller:

Onlineutbildning
Utbildning och seminarier
Microsoft Collaborate-plattform

Mer information om hur du skapar ett Business Central-erbjudande finns i Redo att köra-programmet information.
Om du har frågor eller kommentarer om Redo att köra-programmets erbjudande kan du Kontakta oss.

Den korrekta versionen av produkten innehåller allt fler tillägg som utvecklats av Microsoft. Mer information finns
i Anpassa Business Central med tillägg.

Komma igång

https://appsource.microsoft.com

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/readiness/readiness-develop-horizontal
https://docs.microsoft.com/dynamics365/unified-operations/fin-ops-core/dev-itpro/lifecycle-services/translation-service-overview
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/readiness/readiness-develop-localization
https://docs.microsoft.com/dynamics-nav/developer/readiness/readiness-customizing-tenants
https://docs.microsoft.com/dynamics-nav/developer/readiness/readiness-consulting
https://docs.microsoft.com/dynamics-nav/developer/readiness/readiness-no-code
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/readiness/readiness-reseller
https://appsource.microsoft.com/en-us/marketplace/consulting-services?country=US&page=1
https://smp-cdn-prod.azureedge.net/documents/Microsoft AppSource Partner Listing Guidelines.pdf
https://appsource.microsoft.com/en-us/partners/list-consulting-service
https://aka.ms/ReadyToGoOnlineLearning
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/readiness/readiness-ready-to-go
https://aka.ms/Collaborate
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/readiness/readiness-ready-to-go
mailto:dyn365bep@microsoft.com
https://appsource.microsoft.com/en-us/marketplace/apps?product=dynamics-365-for-financials&page=1
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847861


Business Central-tillägg från andra leverantörer
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Se även

På AppSource.microsoft.com, får du tillägg för Business Central. Några tillägg ges ut av Microsoft, och andra tillägg
ges ut av andra företag. Vi refererar till webbplatserna som dessa företag tillhandahåller för mer information om
tilläggen, som inte ges ut av Microsoft. Du kan hitta den här informationen på AppSource.microsoft.com.

Listan över tillägg från andra företag växer varje månad. Så håll utkik efter AppSource.microsoft.com och få
program som hjälper dig i ditt arbete på Business Central.

Anpassa Business Central med tillägg
Komma igång

https://appsource.microsoft.com/
https://appsource.microsoft.com/en-us/marketplace/apps?product=dynamics-365%3Bdynamics-365-for-financials&page=1
https://appsource.microsoft.com/en-us/marketplace/apps?product=dynamics-365%3Bdynamics-365-for-financials&page=1


Arbeta med Business
Central
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NOTENOTE

TILL GÅ TILL

Söka efter en viss sida,
rapport, åtgärd, hjälpavsnitt
eller partnertillägget.

Söka efter sidor och
information med berätta

Få en översikt över sidorna
för din roll och för andra
roller och navigera till sidor.

Söka efter sidor från en
funktions översikt

Filtrera data i vyer, rapporter
eller funktioner genom att
använda speciella symboler
och tecken.

Sortera, söka och filtrera
listor

Lär dig om många allmänna
funktioner som gör det
snabbt och enkelt att
registrera data.

Ange data

Lär dig hur du snabbt
kopierar och klistrar in data
bland annat med hjälp av
kortkommandon.

Vanliga frågor om Kopiera
och klistra in

När du utför verksamhetsuppgifter samverkar du med
data på olika sätt, till exempel skapar poster och
registrerar data, sorterar och filtrerar data, skriver
noteringar och skickar data till andra program.

Du kan t.ex. justera storleken och positionen på alla
sidor, utöka bredden på kolumner och öka höjden
kolumnrubriker, samt ändra sorteringen av data i
kolumner. Och om du vill använda den vågräta
rullningslisten för att visa alla kolumner på en listsida
eller dokumentrader, kommer du att se att det finns en
lodrät låsning så att en del kolumner inte rullas.

Förutom de allmänna användargränssnittsfunktionerna
som beskrivs i det här avsnittet kan du använda andra
allmänna funktioner som är mer affärsrelaterade. Mer
information finns i Allmänna affärsfunktioner.

I tabellen nedan anges några av de grundläggande
funktioner med länkar till avsnitten där de beskrivs.



Visa eller bearbeta data i
specifika datumintervall.

Arbeta med kalenderdatum
och tider

Se vilka fält som måste fyllas
i.

Identifiera obligatoriska fält

Förstå hur datorns
språkversion påverkar
användargränssnittet och
hjälpwebbplatsen samt hur
du ändrar språk.

Byta språk och plats

Lär dig hur du använder
Excel från nästan var som
helst i Business Central

Visa och redigera i Excel

Bifoga filer, lägga till länkar
eller skriva anteckningar på
kort och dokument.

Hantera bifogade filer, länkar
och anteckningar på kort
och dokument

Ändra grundläggande
inställningar som företag,
arbetsdatum eller rollcenter.

Ändra grundinställningar

Få meddelanden om vissa
händelser eller ändringar av
status, till exempel när du
ska fakturera kunden har en
förfallen skuld.

Hantera meddelanden

Ändra vilken och var
användargränssnittelement
visas för att passa dina
behov.

Anpassa din arbetsyta

Definiera, förhandsgranska,
skriva ut, eller spara
rapporter och definiera och
kör batch-jobben.

Arbeta med rapporter och
batch-jobb och XMLports

Administrera innehåll och
format i rapporter och
dokument, inklusive vilka
datafält i en
rapportdatauppsättning som
visas i rapporten och hur
dessa ordnas, textstil, bilder
och mycket annat.

Hantera rapport- och
dokumentlayouter

TILL GÅ TILL



Lär dig mer om funktioner
och möjligheter som gör
Business Central
lättillgängligt för användare
med funktionshinder.

Hjälpmedel och
kortkommandon

TILL GÅ TILL

Hitta rätt i Business Central

Se även

Starta en gratis provperiod!

Hämta utbildning!

Här följer en kort video om hur du navigerar i Business
Central.

Komma igång
Ställa in Business Central
Allmänna affärsfunktioner

https://www.youtube-nocookie.com/embed/zqz03iMihx0
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847861
https://docs.microsoft.com/learn/browse/?products=dynamics-business-central


Söka efter sidor och information med berätta
2019-10-14 • 3 minutes to read

NOTENOTE

Söka efter en åtgärd på den aktuella sidanSöka efter en åtgärd på den aktuella sidan

NOTENOTE

Söka efter en sida eller en uppgiftSöka efter en sida eller en uppgift

Söka efter en rapport eller en arkiverad InformationSöka efter en rapport eller en arkiverad Information

Det här avsnittet beskriver hur Berätta kan hjälpa dig att snabbt gå till saker som åtgärder, sidor och rapporter,
hitta information om hur du utför en viss aktivitet och upptäcka ytterligare program och konsulttjänster för
Business Central.

När du behöver hjälp med att hitta någonting, kan du använda ikonerna Berätta vad du vill göra om du
vill söka efter den. Du kan också använda ALT+Q för att börja använda Berätta.

När du börjar skriva tecken visar Business Central omedelbart matchningar. Resultatet i listan ändras när du
skriver fler tecken. Om du märker att när du skriver ordet "produkt" och resultaten inkluderar Artiklar beror det
på att Berätta använder synonymer och alternativa sökord för att göra det enklare att hitta åtgärder, sidor och
rapporter.

Kolumnen till höger anger den allmänna kategorin för i resultatet. Till exempel om det öppnas en listsida eller är
administrativa åtgärder.

Längst ned på fönstret Berätta är en åtgärd kallad utforska, som öppnar en funktionsöversikt som visar alla
tillgängliga funktioner för din roll eller för alla roller. Mer information finns i söka efter sidor från en
funktionsöversikt.

Om du föredrar att använda tangentbordet använder du Tabb-tangenten och piltangenterna för att välja ett objekt i
resultaten. När du trycker på Retur på tangentbordet utan att välja resultat öppnar Business Central det resultat som visas
först.

Avsnittet På den aktuella sidan låter dig söka efter och utföra åtgärder på sidan som är öppen. Om t.ex. sidan
Försäljningsoffert är öppen och du skriver ”kund”, inkluderar avsnittet en åtgärd som öppnar kundkortet för
den kund som har valts på försäljningsofferten.

Listan innehåller endast de åtgärder som är tillgängliga i navigeringsfältet längst upp på sidan. Åtgärder på snabbflikarna
inkluderas inte.

Resultaten i avsnittet Gå till sidor och uppgifter ger tillgång till andra sidor och låter dig utföra uppgifter eller
leta information. Om du ofta använder dessa sidor kan du välja bokmärkesikonen om du vill lägga till en länk till
valfri sida i rollcentret. Mer information finns i lägga till en sidåtgärd i ditt rollcenter.

Sidorna och uppgifterna som anges är beroende av den användarupplevelse du valt för ditt företag. Essential-
upplevelsen ger åtkomst till färre än vad Premium-upplevelsen gör. Första gången du loggar in, använder du
Essential-upplevelsen. Mer information finns i Anpassa din Business Central upplevelse.

Avsnittet Gå till rapporter och analyser ger åtkomst till rapportverktyg. Du kan till exempel öppna rapporten

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2086048


Hitta information i hjälpenHitta information i hjälpen

NOTENOTE

Få fler funktioner genom att söka efter en app på Microsoft AppSourceFå fler funktioner genom att söka efter en app på Microsoft AppSource

Söka efter data

Frågor?

Se även

Balansräkning från listan eller använda arkiverade dokument och annan information.

Under dokumentation visas artiklarna som den Business Central-dokumentation som beskriver begrepp och
ger steg för steg-anvisningar för att slutföra aktiviteterna i programmet.

Dokumentation för tredje parts tillägg ingår inte i resultaten.

Vår partnergrupp utvecklar appar som lägger till funktioner för Business Central. Avsnittet Hämta från
Microsoft AppSource visar en lista över program för Business Central som finns på Microsoft AppSource och
är relaterade till det nyckelord du sökte efter.

Funktionen Berätta vad du vill göra söker inte efter data som till exempel kundnamn, adresser eller
transaktioner. Du kan i stället söka efter data på listsidor genom att välja ikonen  Sökning i det vänstra hörnet
av listhuvudet. Sökningen gäller endast för den lista som visas. Mer information finns i Sörtera, söka och filtrera
listor.

Vi har visat Berätta för mig för ett antal intressenter, noterat de frågor som de har gemensamt och använt våra
anteckningar till en lista av vanliga frågor. Om du är intresserad, se Vanliga frågor Berätta .

Arbeta med Business Central
Lägga till en sidåtgärd i ditt rollcenter



Söka efter sidor från en funktions översikt
2019-10-14 • 2 minutes to read

NOTENOTE

Se även

Du kan få en översikt över alla affärsfunktioner som är tillgängliga för din roll och för andra roller om du går ett
steg längre. Varje element i översikten är en åtgärd som öppnar en sida. I så fall kan du också använda
funktionsöversikten som ett sätt att navigera i Business Centrali.

Du kan öppna funktionsöversikten från rollcentret och alla listsidor och från fönstret berätta för mig.

I ditt rollcenter eller listasida, välj  till höger om navigeringsfältet.
I fönstret Berätta för mig, välj åtgärden utforska längst ned.

Om du vill få en översikt över de affärsfunktioner som är tillgängliga för alla andra roller, markerar du kryssrutan
utforska alla.

Endast de roller där kryssrutan Visa i rollutforskaren är markerad för den relaterade profilen visas på funktionsöversikten
för alla roller. Mer information finns i Hantera profiler.

Söka efter sidor och information med berätta
Hantera profiler
Arbeta med Business Central



Vanliga frågor om Berätta
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Är alla åtgärder från den aktuella sidan synliga i Berätta?Är alla åtgärder från den aktuella sidan synliga i Berätta?

Filtreras resultaten i Berätta efter behörigheter?Filtreras resultaten i Berätta efter behörigheter?

Visar Berätta innehåll från mina anpassningar eller installerat tillägg från tredje parter?Visar Berätta innehåll från mina anpassningar eller installerat tillägg från tredje parter?

Vad gör att detta skiljer sig från vad som tidigare var känt som Sidsökning?Vad gör att detta skiljer sig från vad som tidigare var känt som Sidsökning?

Du kan använda lokal Business Central. Omfattar detta Berätta?Du kan använda lokal Business Central. Omfattar detta Berätta?

Är Berätta tillgänglig för alla formfaktorer?Är Berätta tillgänglig för alla formfaktorer?

Är dokumentationsresultatet på ett annat språk?Är dokumentationsresultatet på ett annat språk?

Varför visas inte en bokmärkesikon för mina sökresultat?Varför visas inte en bokmärkesikon för mina sökresultat?

Är ikonen för bokmärken tillgänglig för rapporter?Är ikonen för bokmärken tillgänglig för rapporter?

Se även

I det här avsnittet besvaras frågor som våra erfarna användare ofta frågar om funktionen berätta för mig.

Nej. Åtgärder i delar, till exempel Försäljningsraddelar eller faktaboxar, visas inte vet i Berätta.

Om användaren inte har AccessByPermissions visas inte åtgärder. Sidor och rapporter visas däremot i
sökresultaten men kräver att användaren har behörighet att komma åt dem. Ett meddelande visas om användaren
inte har behörighet att visa objektet.

Åtgärder, sidor och rapporter som kommer från tillägg tas upp av Berätta, med anpassad hjälpdokumentation gör
inte det. Teknisk information om hur du gör egna sidor och rapporter synliga kan finns i Lägga lägga till sidor och
rapporter till Sökning.

Sidsökning har utvecklats till Berätta för att hjälpa dig att få jobbet gjort fortare. Sidsökning kan bara hjälpa dig att
navigera till sidor och rapporter. På teknisk nivå baseras Berätta inte längre på äldre MenuSuite-begrepp.

Du kan använda Berätta i den lokala webbklienten för att hitta åtgärder, sidor och rapporter, men inte
dokumentation eller appar och konsulttjänster i AppSource.

Berätta finns bara i webbklienten eller Windows-skrivbordsapp.

Hjälpartiklarna visas på det språk som du har angett i Mina inställningar, om det finns hjälp på det språket.

Ikonen för bokmärket visas inte i fönstret berätta för mig när anpassningar inaktiveras för en användarroll.

Nr Du kan bara förse en länk med ett bokmärke eller sökresultat som visas i avsnittet sidor och uppgifter i
fönstret berätta för mig.

Spara och anpassa listvyer
Söka efter sidor och information med berätta
Söka efter sidor från en funktions översikt

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/devenv-al-menusuite-functionality


Sortera, söka och filtrera
2019-10-14 • 11 minutes to read

TIPTIP

Sortering

NOTENOTE

Sökning

Finjustera sökningenFinjustera sökningen

Det finns några saker som du kan göra som hjälper dig att söka, hitta och begränsa poster i en lista eller i en
rapport eller XMLport. Dessa inkluderar sortering, sökning och filtrering. Du kan använda några eller alla av
dessa samtidigt för att snabbt söka efter och analysera data.

För rapporter och XMLport kan du ange filter som på listor för att begränsa vilka data som ska tas med i
rapporten XMLport, men du kan inte sortera och söka.

När du visar data sida vid sida kan du söka och använda enkel filtrering. Om du vill använda alla kraftfulla funktioner för
sortering, sökning och filtrering, väljer du ikonen  om du vill visa posterna som en lista.

Med hjälp av sorteringsfunktionen kan du snabbt få en överblick över dina data. Om t.ex. har många kunder kan
du sortera dem efter Kundnr., Kundbokföringsmall, Valutakod, Lands-/regionkod, eller
Momsregistreringsnr. för att få den översikt som du behöver.

Om du vill sortera en lista, kan du välja en kolumn rubriktexten för att växla mellan stigande och fallande ordning,
eller välja listpilen i kolumnrubriken och välj stigande eller fallande.

Sortering stöds inte på bilder, BLOB-fält, Flowfilter och fält som inte tillhör samma tabell.

Högst upp på varje listsida finns åtgärden  Sök som ger ett snabbt och enkelt sätt att minska posterna i en lista
och enbart visa de poster som innehåller de data som du är intresserad av att se.

Sök genom att bara markera åtgärden Sök och skriv den text som du vill söka efter i rutan. Du kan ange
bokstäver, siffror och andra symboler.

Vanligtvis försöker sökningen matcha text i alla fält. Den skiljer inte mellan versaler och gemener (d.v.s.
skiftlägeskänslig) och matchar texten som placeras var som helst i fältet i början, slutet eller i mitten.

Men du kan göra en mer exakt sökning med hjälp av specialtecken.

För att hitta endast fältvärden som matchar hela texten och fallet exakt, placera söktexten mellan enskilda
citat ''  (till exempel 'man' ).

För att hitta fältvärden som börjar med en viss text och matchar gemener/versaler, placera *  efter
söktexten (till exempel man* ).

För att hitta fältvärden som slutar med en viss text och matchar gemener/versaler, placera *  före
söktexten (till exempel *man ).



  

SÖKKRITERIER SÖKER EFTER...

man

eller 
Man

Alla poster med fält som innehåller texten man, oavsett
gemener eller versaler. Till exempel Manchester, manuell,
eller Idrottsman.

'Man' Alla poster med fält som endast innehåller texten Man som
matchar gemener eller versaler.

Man* Alla poster med fält som börjar med texten Man, som
matchar gemener eller versaler. Till exempel Manchester men
inte manuell, eller Idrottsman.

@Man* Alla poster med fält som börjar med texten man oavsett om
de är gemener eller versaler. Till exempel Manchester och
manuell men inte Idrottsman.

@*man Alla poster som slutar med texten man oavsett om de är
gemener eller versaler. Till exempel Idrottsman men inte
Manchester, eller manuell.

TIPTIP

Filtrering

SÖKNING FILTRERING

Tillämpliga fält Söker i alla fält som visas på sidan. Filtrerar ett eller flera fält individuellt
med val från något av fälten i tabellen,
inklusive fält som inte visas på sidan.

Matchning Visar poster med fält som matchar
söktexten, oavsett versaler eller
gemener eller placeringen av texten.

Visar poster där fältet matchar filtret
exakt och är skiftlägeskänsliga, om inte
särskilda filtersymboler har angetts.

Filtrera med alternativfältFiltrera med alternativfält

Om du använder '' eller * , är sökningen skiftlägeskänslig. Om du vill göra sökningen skiftlägeskänsligt,
placera @  före texten (till exempel @man* ).

I tabellen nedan finns några exempel som förklarar hur du kan använda sökningen.

Du kan trycka på F3 för att aktivera och avaktivera sökrutan. Mer information finns i Kortkommandon.

Filtrering ger ett mer avancerat och flexibelt sätt att kontrollera vilka poster som ska visas i en lista eller inkludera
en rapport eller XMLport. Det finns två stora skillnader mellan sökning och filtrering, enligt beskrivningen i
följande tabell.

Filtrering låter dig visa poster för specifika konton eller kunder, datum, belopp och annan information genom att
ange filterkriterier. Endast poster som matchar kriteriet visas i listan eller tas med i rapporten, batch-jobbet eller
XMLport. Om du anger kriterier för flera fält, kommer endast posterna som matchar alla kriterier att visas.

För listor visas filtren i ett filterfönster som visas till vänster om listan när du aktiverar den. För rapporter, batch-
jobb och XMLport-kolumner visas filtren direkt på sidan för begäran.

För "vanliga fält som innehåller data, inställningsdatum eller affärsdata kan du ange filter både genom att



    

NOTENOTE

Ange filter för listorAnge filter för listor

Ange filter i rapporter, batch-jobb och XMLportAnge filter i rapporter, batch-jobb och XMLport

markera data och ange filtervärden, och du kan använda symboler för att definiera avancerade filterkriterier. Mer
information finns i Ange filtervillkor .

För fält av typen alternativkan du bara ange ett filter genom att välja ett eller flera alternativ i en listruta med
tillgängliga alternativ. Ett exempel på ett alternativfält är fältet status på sidan försäljningsorder.

När du väljer flera alternativ som filtervärde definieras relationen mellan alternativen som ELLER. Om du till exempel
markerar både kryssrutan öppna och släppta i fältet status på sidan försäljningsorder betyder det att försäljningsorder
som antingen är öppna eller släppta visas.

I listor anger du filter genom att använda filterrutan. Om du vill visa filterrutan för en lista väljer du listpilen
bredvid sidans namn och väljer sedan åtgärden Visa filterruta. Du kan också trycka på Shift+F3.

Om du vill visa filterrutan för en kolumn på en lista väljer du listpilen bredvid och väljer sedan åtgärden Filter.
Du kan också trycka på Shift+F3. Filterrutan öppnas och den markerade kolumnen visas som ett filterfält i
avsnittet Filtrera lista efter.

Filterrutan visar en lista över aktuella filter för en lista och gör att du kan ställa in egna anpassade filter på ett eller
flera fält genom att välja åtgärden + Filter.

En filterruta är indelad i tre avsnitt: Vyer, Filtrera lista efter och Filtrera summor efter:

NOTENOTE

Vyer

Vissa listor inkluderar avsnittet Vyer. Vyer är varianter av listan som har förkonfigurerats med filter. Du
kan definiera och spara hur många vyer du vill per lista, och vyerna blir tillgängliga för dig på valfri enhet
du loggar in på. Mer information finns i avsnittet Spara och anpassa listvyer.

Filtrera lista efter

Här lägger du till filter på särskilda fält för att minska antalet visade poster. Du kan lägga till ett filter
genom att välja åtgärden + Filter och sedan ange namnet på det fält som du vill filtrera listan efter eller
välja ett fält från den nedrullningsbara listan.

Filtrera summor efter

Vissa listor som visar beräknade fält, till exempel belopp och kvantitet, inkluderar avsnittet Filtrera
summor efter där du kan justera olika dimensioner som påverkar beräkningar. Du kan lägga till ett filter
genom att välja åtgärden + Filter och sedan ange namnet på det fält som du vill filtrera listan efter eller
välja ett fält från den nedrullningsbara listan.

Filter i avsnittet Filtrera summor efter styrs av FlowFilter på sidans design. Teknisk information finns i FlowFilters.

Du kan ställa in ett enkelt filter direkt på en lista i med hjälp av filterrutan, nämligen ett filter som visar endast
poster med samma värde som i den markerade cellen. Välj en cell på listan, välj listpilen bredvid och väljer sedan
åtgärden Filtrera på det här värdet. Du kan också trycka på Alt+F3.

För rapporter och XMLport-kolumner visas filtren direkt på sidan för begäran. På sidan för begäran visas de filter
som används senast enligt ditt val i fältet Använd standardvärden från. Mer information finns i Använda
sparade inställningar.

https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/devenv-flowfilter-overview


 

  

Ange villkor i filter

TIPTIP

Filterkriterier och symbolerFilterkriterier och symboler

IMPORTANTIMPORTANT

NOTENOTE

(..) Intervall(..) Intervall

EXEMPEL POSTER SOM VISAS

1100..2100 Fr.o.m. 1100 t.o.m. 2100

..2500 Alla t.o.m. 2500

..12 31 00 Datum t.o.m. 00-12-31

I huvudavsnittet filter visas de standardfilterfält som du använder för att avgränsa vilka poster som ska ingå i
rapporten or XMLport. Du kan lägga till ett filter genom att välja åtgärden + Filter och sedan ange namnet på
det fält som du vill filtrera efter eller välja ett fält från den nedrullningsbara listan.

I avsnittet Filtrera summor efter kan du justera olika dimensioner som påverkar beräkningarna i rapporten eller
XMLport. Du kan lägga till ett filter genom att välja åtgärden + Filter och sedan ange namnet på det fält som du
vill filtrera efter eller välja ett fält från den nedrullningsbara listan.

Både i filterrutan och på sidan för förfrågan anger du filterkriterier i rutan under filterfältet.

Typen av filterfält som du vill filtrera avgör vilka kriterier du kan ange. Till exempel kommer filtrering av ett fält
som har fasta värden bara låta dig välja mellan dessa värden. Mer information om särskilda filtersymboler finns i
Filterkriterier och Filtertoken.

Kolumner som redan har filter som indikeras av ikonen  i kolumnrubriken. Om du vill ta bort ett filter på en
sida klickar du på listpilen i sidrubriken och klickar sedan på åtgärden Rensa filter.

Sök och analysera dina data snabbare genom att använda kombinationer av kortkommandon. Exempelvis markerar du ett
fält, använder Skift + Alt + F3 om du vill lägga till fältet i filterrutan, använder Ctrl + Retur om du vill återgå till raderna,
markerar ett annat fält och använder Alt + F3 för att filtrera det värdet. Mer information finns i Kortkommandon.

När du anger kriterier kan du använda alla siffror och bokstäver som du normalt kan använda i fältet. Dessutom
kan du använda specialtecken (eller operatorer) som du vill filtrera resultatet ytterligare. I tabellen nedan visas de
symboler som kan användas i filter. För datum och tid kan du också se Arbeta med kalenderdatum och tider för
mer detaljerad information.

Det kan finnas fall där fältvärdena innehåller dessa symboler och du vill filtrera efter de. Genom att ibland behöva du
inkludera det filteruttryck som innehåller symbolen med citattecken (”). Om du exempelvis vill filtrera poster som börjar
med texten till exempel S&R är filteruttrycket 'S&R*' .

I följande avsnitt beskrivs hur du använder olika operatorer.

Om det finns fler än 200 operatorer i ett enda filter, systemet grupperar automatiskt några uttryck inom parenteser ()  i
syfte att behandla det. Det påverkar inte filtret eller resultaten.



P8.. Information för bokföringsperiod 8 och framåt

..23 Från startdatumet till den 23 innevarande månad,
innevarande år 23:59:59

23.. Från 23 innevarande månad, innevarande år 0:00:00 till
tidsperiodens slut

22..23 Från 22 innevarande månad, innevarande år 0:00:00 till 23
innevarande månad, innevarande år 23:59:59

EXEMPEL POSTER SOM VISAS

(|) Antingen eller(|) Antingen eller

EXEMPEL POSTER SOM VISAS

1200|1300 Nummer med 1200 eller 1300

(<>) Inte lika med(<>) Inte lika med

EXEMPEL POSTER SOM VISAS

<>0 Alla nummer förutom 0

SQL-serveralternativet låter dig kombinera tecknet med ett
jokertecken. Till exempel betyder <>A* inte lika med valfri
text som börjar med A.

(>) Större än(>) Större än

EXEMPEL POSTER SOM VISAS

>1200 Nummer större än 1200

(>=) Större än eller lika med(>=) Större än eller lika med

EXEMPEL POSTER SOM VISAS

>=1200 Nummer större än eller lika med 1200

(<) Mindre än(<) Mindre än

EXEMPEL POSTER SOM VISAS

<1200 Nummer mindre än 1200

(<=) Mindre än eller lika med(<=) Mindre än eller lika med

EXEMPEL POSTER SOM VISAS

<=1200 Nummer mindre än eller lika med 1200

(&) och(&) och



  

EXEMPEL POSTER SOM VISAS

>200&<1200 Nummer som är större än 200 och mindre än 1 200.

('') En exakt teckenmatchning('') En exakt teckenmatchning

EXEMPEL POSTER SOM VISAS

'man' Text som matchar man exakt och är skiftlägeskänslig.

(@) Okänslig för skiftläge(@) Okänslig för skiftläge

EXEMPEL POSTER SOM VISAS

@man* Text som börjar med man och är skiftlägesokänslig.

(*) Ett obestämt antal okända bokstäver(*) Ett obestämt antal okända bokstäver

EXEMPEL POSTER SOM VISAS

*Co* Text som innehåller ”Co” och är skiftlägeskänsligt.

*Co Text som slutar med ”Co” och är skiftlägeskänsligt.

Co* Text som börjar med ”Co” och är skiftlägeskänsligt.

(?) En okänd bokstav(?) En okänd bokstav

EXEMPEL POSTER SOM VISAS

Hans?n Text som exempelvis Hansen eller Hanson

Kombinerade formatuttryckKombinerade formatuttryck

EXEMPEL POSTER SOM VISAS

5999|8100..8490 Ta med post nummer 5999 och poster med nummer fr.o.m.
8100 t.o.m. 8490.

..1299|1400.. Ta med poster med nummer mindre än eller lika med 1299
och nummer större än eller lika med 1400 (d.v.s. alla nummer
utom 1300 t.o.m. 1399)

>50&<100 Ta med poster med nummer större än 50 och mindre än 100
(d.v.s. nummer fr.o.m. 51 t.o.m. 99)

FiltertokenFiltertoken
När du anger filterkriterier kan du även skriva ord som har en speciell betydelse som kallas filtertoken. När du
har angett tokenordet, ersätts ordet med värden som det representerar. Detta gör filtreringen enklare genom att
minska behovet av att gå till andra sidor för att söka efter värden som du vill lägga till i filtret. Tabellerna nedan
beskriver några av de token som du kan skriva som filterkriterier.



TIPTIP

(%me eller %userid) poster som har tilldelats dig(%me eller %userid) poster som har tilldelats dig

EXEMPEL POSTER SOM VISAS

%me

eller
%userid

Poster som är tilldelade till ditt användarkonto.

(%mycustomers) Kunder i Mina kunder(%mycustomers) Kunder i Mina kunder

EXEMPEL POSTER SOM VISAS

%mycustomers Kunder i mina kunder i rollcentret.

(%myitems) objekt i Mina objekt(%myitems) objekt i Mina objekt

EXEMPEL POSTER SOM VISAS

%myitems Objekt i mina objekt i rollcentret.

(%myvendors) Leverantörer i Mina leverantörer(%myvendors) Leverantörer i Mina leverantörer

EXEMPEL POSTER SOM VISAS

%myvendors Leverantörer i mina leverantörer i rollcentret.

Se även

Ditt företag kanske använder egna token. För mer information om den fullständiga uppsättningen med token som finns
tillgängliga för dig eller om du vill lägga till fler anpassade variabler, kontakta administratören. Teknisk information finns i
Lägga till filtertoken.

Använd %me  eller %userid  när du filtrerar i fält som innehåller användar-ID såsom fältet Tilldelats användar-
ID om du vill visa alla poster som har tilldelats dig.

Använd %mycustomers  i fältet kundnr om du vill visa alla poster för kunder som ingår i listan mina kunder i ditt
rollcenter.

Använd %myitems  i fältet objektnr om du vill visa alla poster för objekt som ingår i listan mina objekt i ditt
rollcenter.

Använd %myvendors  i fältet leverantörsnr om du vill visa alla poster för leverantörer som ingår i listan mina
leverantörer i ditt rollcenter.

Vanliga frågor och svar om sök och filtrering
Spara och anpassa listvyer
Arbeta med Business Central

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/devenv-adding-filter-tokens


Vanliga frågor och svar om sök och filtrering
2019-10-14 • 2 minutes to read

Finns det en skillnad mellan sökning och filtrering?

Finns det en upplevelse för dig för att söka och filtrera?

Finns filterrutan i alla listor?

Hur kan jag spara mina filter?

Är det detsamma som Avancerat filter och Begränsa totaler i Microsoft
Dynamics NAV?

Kan jag söka och filtrera med tillhörande appar och Outlook-tillägg?

Den här artikeln besvarar vanliga frågor som du kanske har om att söka och filtrera.

Ja.

Sökning är enkel och omfattande: den matchar poster som innehåller söktexten i alla fält som visas på sidan
och är skiftlägeskänslig.
Filtrering är mycket flexibel och kan kopplas till speciella områden, inklusive de som inte visas på sidan: den
visar poster med samma skiftlägeskänsliga matchningar, men kan justeras med kraftfulla söksymboler, variabler
och formler. Mer information om hur du använder dessa funktioner finns i sortering, sökning och filtrering.

Söka och filtrera har optimerats mycket för användare som vill ha interaktion utan mus för att arbeta effektivt med
sina data. Det finns en mängd olika kortkommandon som kan användas i följd för att arbeta med hög hastighet.
Mer information finns i Kortkommandon.

Filterrutan finns på sidor där listan är det primära innehållet på sidan, till exempel kalkylblad och listsidor inklusive
listor som kan nås från navigeringsfältet. Filterrutan är inte tillgänglig ännu för listor som visas som t.ex. faktaboxar
eller rollcenterdelar. När en lista är inbäddad på en sida, till exempel försäljningsrader på en försäljningsorder, är
filterrutan tillgänglig när du fokuserar på den listan med knappen fokusläge. Mer information finns i Fokusera på
radartiklar.

Dina filter och justeringar till fördefinierade filter sparas under hela sessionen (medan du fortfarande är inloggad),
även om du lämnar den här sidan. Du kan spara filtren permanent i en namngiven vy i listan genom att välja
ikonen  i filterrutan. Mer information finns i Vanliga frågor om listvyer. Tänk på att sökning inte kan kommas
ihåg när du lämnar ett filter från en sida och inte sparas när du sparar en vy.

På sidorna för en rapport kan du också spara filter eller använda fördefinierade filter. Mer information finns i
Använda sparade inställningar.

Business Central bygger på dessa populära funktioner och ger en moder och mycket användbar upplevelse för att
söka efter och analysera data. Med fler kortkommandon och introduktion av sökning överträffar Business Central
funktionerna i Dynamics NAV.

På olika visningsmål såsom mobila enheter eller i Outlook kan du söka i listor men det går inte att filtrera efter
enskilda fält i de flesta fall.

https://docs.microsoft.com/sv-se/dynamics365/business-central/ui-views-faq


Kommer Microsoft att utöka filterrutans upplevelse?

Kan jag göra något om meddelandet ”söka efter rader tar alltför lång
tid”?

Se även

På Microsoft lyssnar vi ständigt på feedback från våra olika användargrupper och handlar efter de bästa förslagen.
Om du vill utöka filterrutan till fler formfaktorer, fler typer av listor och har en bra idé om hur du förbättrar den,
lägger du till en idé eller röstar på befintliga förslag på aka.ms/BusinessCentralIdeas.

Det finns en tidsgräns för hur långt sökningen kan ta. Försök först att ändra sökvillkoren och söka igen. Om du
använder Business Central lokalt, kontakta systemadministratören, eftersom en administratör kan öka tidsfristen
för sökningar.

Som lokal administratör ökar du tidsfristen på sökningar genom att ändra inställningen Timeout för sökning för
Business Central-servern. Mer information finns i Konfigurera Business Central Server i Business Central -
utvecklare och IT-proffs.

Sortera, söka och filtrera
Söka efter sidor och information med berätta
Söka efter sidor från en funktions översikt
Komma igång

https://aka.ms/businesscentralideas
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/configure-server-instance?#Database


  

Ange data
2019-10-14 • 10 minutes to read

Kortkommandon

Påskynda datainmatning med snabbinmatning

Hur snabbinmatning fungerarHur snabbinmatning fungerar

Tips och rådTips och råd

Det finns många allmänna funktioner som hjälper dig att ange data lättare, snabbare och mer exakt. Dessa
allmänna funktioner för dataregistrering beskrivs i den här artikeln.

I exemplen nedan används demonstrationsdata.

Det finns flera kortkommandon som gör att du kan arbeta ”utan mus” och snabba på din datainmatning, särskilt
med storskaliga och återkommande textinmatningsuppgifter.

Mer information om genvägar finns i Kortkommandon. I den här artikeln beskrivs några genvägar.

Snabbinmatning är en funktion som skapats för datainmatning vid användning av tangentbordet. Snabbinmatning
fungerar på fält (t.ex. på kortsidorna) och i listor (rader och kolumner). Det är bra när återkommande
textinmatningsuppgifter utförs som behöver skapa flera poster i taget, till exempel en uppsättning
försäljningsorder eller registrering av nya artiklar.

Du kanske redan känner till att använda Tabb-tangenten för att gå från ett fält på en sida till nästa redigerbara fält.
Nackdelen med att använda Tabb-tangenten är att det alltid går sekventiellt till nästa fält. Snabbinmatning låter dig
ändra den här sökvägen. Med snabbinmatning använder du Retur-knappen för att navigera i de fält som du är
intresserad av, hoppar över skrivskyddade fält och fält som du vanligtvis inte fyller i. Du kanske redan har upptäckt
denna funktion på vissa sidor. Detta beror på att programmet redan anger vilka fält som ska inkluderas när du
trycker på Retur och vilka som ska hoppas över. Du kan anpassa snabbinmatning genom att anpassa arbetsytan
och optimera hur du anger data på varje sida.

Varje fält kan markeras som antingen inkluderas i snabbinmatning eller exkluderas från snabbinmatning. Som
inkluderas i snabbinmatning inkluderas i sökvägen när du trycker på Retur. fält som exkluderas från
snabbinmatning kommer inte att göra detta.

När du är klar med att ange data i ett fält trycker du bara på Retur för att bekräfta ändringarna och gå till nästa fält.
Om du vill byta riktning och fortsätter till föregående fält trycker du på Shift + Retur. Mer information om
genvägar finns i kortkommandon för snabbinmatning för fält.

Nedan finns användbar information om hur du använder snabbinmatning.

Den är tillgänglig för alla fält som kan redigeras.
Den fungerar även i kolumner och rader.
Den hindrar inte från att komma åt andra element på en sida, till exempel åtgärder. Dessa är tillgängliga genom
att använda Tabb och Shift + Tabb.
Snabbflikarna behöver inte expanderas för att snabbinmatning ska fungera. Om nästa snabbinmatningsfält
finns i en komprimerad snabbflik kommer den snabbfliken automatiskt expandera och fokusera på det
tilldelade fältet.
Snabbinmatning fungerar oavsett om fälten är obligatoriska. Så det är en bra idé att kontrollera att
obligatoriska fält är inkluderade i snabbinmatning.



Så här ändrar du snabbinmatningsfältSå här ändrar du snabbinmatningsfält

Obligatoriska fält

Söka efter data allt eftersom du skriver

Kopiera och klistra in fält och rader för vanliga frågor

Filtrera radposter

Som standard inkluderas de flesta fält i snabbinmatning. Så i början kommer uppgiften troligen att utesluta fält
från snabbinmatning.

Om du vill ändra vilka fält som ska inkluderas eller exkluderas i snabbinmatning på en sida, kan du använda
anpassning.

1. Starta anpassning genom att välja ikonen  och sedan åtgärden anpassa.
2. Välj ett fält som du vill ändra, eller i listor, väljer du motsvarande kolumnrubrik eller väljer antingen inkludera i

snabbinmatning eller exkludera snabbinmatning.

Mer information om anpassning finns i Anpassa arbetsyta.

När du anger data på sidor markeras vissa fält med en röd asterisk. Den röda asterisken betyder att fältet måste
fyllas för att slutföra en viss process som använder fältet, till exempel bokföra en transaktion som använder värdet
i fältet.

Även om fältet innehåller en asterisk tvingas du inte att fylla u fältet innan du fortsätter till andra fält eller avslutar
sidan. Den röda asterisken fungerar endast som en påminnelse att du kommer att spärras från att slutföra en viss
process.

När du börjar skriva tecken i ett fält visas en listruta med möjliga fältvärden. Listan ändras allt eftersom du skriver
fler tecken, och du kan välja rätt värde när det visas.

Många fält har en nedpil-knapp som du kan välja. Du kan välja pilen om du vill visa en lista med data som är
tillgängliga för fältet. Knappen har två funktioner beroende på typen av fält:

Sökning – Visar information från en annan tabell som du kan infoga i fältet. Du kan bara välja en i taget.

Lista – Visar den uppsättning alternativ (fasta val) som finns för fältet. Du kan bara markera ett av
alternativen.

Du kan kopiera en eller flera rader i en lista eller ett enda fält på en sida och klistra in det du kopierade till samma
sida, en annan sida eller ett externt dokument (såsom Microsoft Excel och Outlook e-post). Kortfattat, för att
kopiera trycker du på CTRL + C (cmd + C i macOS) på tangentbordet. Klistra in genom att trycka på CTRL + V
(cmd + V i macOS).

I en lista kopierar du fältet i samma kolumn i raden ovanför och klistra in den i den aktuella raden, tryck bara på
F8.

Mer information finns i avsnittet kopiera och klistra in vanliga frågor.

För att starta filtrering, välj  högst upp i listan eller tryck på Shift+F3 för att öppna filterrutan. Du kan arbeta
med filterrutan som på vilken lista som helst. Mer information finns i Filtrering.

Filtrering är särskilt användbart när du visar och analyserar längre dokument. Anta att du öppnar en bokförd
försäljningsfaktura och filtrerar radposter för att visa alla radposter som har en enskild rabatt på mer än 5 % eller
ett filter för att visa endast cykeltillbehör med "proffs" i namnet.



   

 

Fokusera på radartiklar

Aktivera och inaktivera fokusAktivera och inaktivera fokus

Multikörning över flera sidor

NOTENOTE

NOTENOTE

Ange antal genom beräkning

ExempelExempel

Ange negativa antal

När du arbetar med dokument som innehåller en del av en radartikel, t.ex. en försäljningsorder eller fakturasida,
kan du växla vyn så att endast radartiklarna fokuseras. Radobjektsdelen expanderas sedan så att den upptar
ganska mycket på hela arbetsytan och döljer andra delar av sidan utom åtgärdsområdet högst upp. Detta ger dig
en bättre översikt över radobjekten och ger mer plats att arbeta med dem.

Detta är speciellt viktigt när du arbetar med stora radposter och snabb dataregistrering önskas. En annan fördel är
den även ger avancerade filtreringsfunktioner, precis som i andra listor, så bläddra och söka igenom radposter blir
ännu enklare.

För att fokusera på radartiklar väljer du var som helst i radartikeldelen och välj  i övre högra hörnet eller tryck
på Ctrl + Shift + F12.

Om du vill växla tillbaka till normal vy, väljer  eller tryck på Ctrl + Shift + F12 igen.

När du arbetar med flera uppgifter samtidigt eller när du hanterar avbrott för den aktuella uppgiften, t.ex. genom
att ta inkommande samtal, kan du öppna ett kort eller en dokument sida i ett nytt fönster. På så sätt kan du hålla
ett fönster öppet för en pågående aktivitet när du startar eller slutför en annan aktivitet i ett eller flera andra
fönster.

Om du vill öppna det aktuella kortet eller dokumentet i ett nytt fönster väljer du  i det övre högra hörnet eller
trycker på Alt+Shift+W.

När du öppnar andra sidor från ett kort eller dokument som öppnas i ett nytt fönster öppnas sidorna i ett nytt fönster även
om du inte väljer .

Om du arbetar i Safari kan det hända att det nya fönstret inte öppnas i popup-blockeraren. I så fall anger du produktens
URL som en tillåten webbplats. För information, se Ändra inställningar i Safari.

När du skriver siffror i antalsfält, till exempel fältet Antal för en artikeljournalrad, kan du skriva formeln i stället för
summan.

Om du skriver 19+19 beräknas fältet till 38.

Om skriver 41-9 beräknas fältet till 32.

Om du skriver 12*4 beräknas fältet till 48.

Om du skriver 12/4 beräknas fältet till 3.

Du kan ange negativa antal på två sätt. Numret -20,5 som kan anges:

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=2102965


Ange datum och tider

NOTENOTE

Ange datumAnge datum

KOD RESULTAT

d Det här anger dagens datum (detta är datorns systemdatum).

p Det här anger en bokföringsperiod där p innebär den första
bokföringsperioden, p2 innebär den andra bokföringsperioden
och så vidare.

a Detta anger arbetsdatumet som har lagts upp i programmet.
Om du vill ändra arbetsdatumet, ändra grundläggande
inställningar. Det är praktiskt att använda arbetsdatum om du
har många transaktioner med ett annat datum än dagens
datum.

a Detta anger att datumet efter a är ett avslutsdatum, till
exempel A120131.

-20.5

eller

20.5-

I båda fallen registreras beloppet som -20,5.

Om det sista tecknet i uttrycket är + eller -, kommer hela uttrycket registreras med det tecknet. Ett exempel, 10-
20+, ska leda till 10 och inte -10.

Du kan ange datum och tider i alla datumfält. Du kan skriva datum med eller utan avgränsare.

Hur du anger datum och klockslag beror på dina region-inställningar. Mer information finns i Ändra grundläggande
inställningar.

För datumfält kan du antingen använda dataväljaren som låter dig välja ett datum från en kalender eller så kan du
ange datumen manuellt. Det här avsnittet innehåller en kort översikt över hur du anger datum. Mer information
finns i arbeta med kalenderdatum och tider.

För manuell datainmatning kan du skriva in två, fyra, sex eller åtta siffror.

Om du bara skriver in två siffror tolkas de som dag. Programmet lägger till månaden och året från
arbetsdatumet.

Om du skriver in fyra siffror tolkas de som dagen och månaden. Programmet lägger till året från
arbetsdatumet.

Om det datum du vill ange ligger inom intervallet 1930-01-01 t.o.m. 2029-12-31 kan du ange året med två
siffror, annars måste du ange det med fyra siffror.

Du kan också skriva ett datum som en veckodag följt av veckonumret och (valfritt) ett år (exempelvis Mån25, eller
mån25 betyder måndagen i vecka 25).

I stället för att skriva in ett visst datum kan du skriva in någon av dessa koder.



Ange tider

TRANSAKTION TOLKNING

5 05:00:00

5:30 05:30:00

0530 05:30:00

5:30:5 05:30:05

053005 05:30:05

5:30:5.50 05:30:05.5

053005050 05:30:05.05

Ange datum och tid

TRANSAKTION TOLKNING

131202  132455 02-12-13 13:24:55

1-12-02 10 02-12-01 10:00:00

1.12.02 5 02-12-01 05:00:00

1.12.02 02-12-01 00:00:00

11 12 innevarande år-innevarande månad-11 12:00:00

1112 12 innevarande år-12-11 12:00:00

d eller dagens datum dagens datum 00:00:00

d tid dagens datum aktuell tid

d 10:30 dagens datum 10:30:00

d 03:03:03 dagens datum 03:03:03

a eller arbetsdagens datum arbetsdagens datum 00:00:00

När du anger tider kan du infoga vilken avgränsare du vill mellan enheterna. Detta är dock inte obligatoriskt. Du
behöver inte skriva minuter, sekunder eller AM/PM.

I följande tabell visas de olika sätt som du kan ange tider på, samt hur de tolkas.

Du måste ange två siffror för varje tidsenhet om du inte använder någon avgränsare.

När du anger datum och tid måste du ange ett blanksteg mellan datumet och tiden.

Listan nedan innehåller de olika sätt som du kan ange datum och tid på och en förklaring av hur de ska tolkas.



m eller måndag måndag i innevarande vecka 00:00:00

ti eller tisdag tisdag i innevarande vecka 00:00:00

on eller onsdag onsdag i innevarande vecka 00:00:00

to eller torsdag torsdag i innevarande vecka 00:00:00

fr eller fredag fredag i innevarande vecka 00:00:00

lö eller lördag lördag i innevarande vecka 00:00:00

sö eller söndag söndag i innevarande vecka 00:00:00

ti 10:30 tisdag i innevarande vecka 10:30:00

ti 03:03:03 tisdag i innevarande vecka 03:03:03

TRANSAKTION TOLKNING

Ange varaktighet

VARAKTIGHET MÅTTENHET**

2t 2 timmar

6t 30m 6 timmar 30 minuter

6,5t 6 timmar 30 minuter

90m 1 timme 30 minuter

2d 6t 30m 2 dagar 6 timmar 30 minuter

2d 6t 30m 56s 600ms 2 dagar 6 timmar 30 minuter 56 sekunder 600 millisekunder

Se även

Du anger varaktigheten som en siffra följd av en enhet.

Här följer några exempel.

Du kan även ange en siffra som automatiskt konverteras till en varaktighet. Det tal som anges konverteras med
den standardenhet som har angetts för varaktighetsfältet.

Om du vill veta vilken enhet som används i ett varaktighetsfält kan du ange en siffra och kontrollera vilken enhet
den konverteras till.

Numret 5 konverteras till 5 timmar om enheten är timmar.

Sortera, söka och filtrera listor
Arbeta med Business Central



Vanliga frågor om Kopiera och klistra in
2019-10-14 • 3 minutes to read

Vad kan jag kopiera och klistra in?

Fungerar kopiera och klistra in med paneler?

Hur kopierar en rad?

Hur klistrar man in rader?

NOTENOTE

Kan jag klistra in rader i ett e-postmeddelande i Outlook?

Du kan kopiera en eller flera rader (poster) i en lista eller ett enda fält på en sida och klistra in det du kopierade till
samma sida, en annan sida eller ett externt dokument (såsom Microsoft Excel och Outlook e-post). Kortfattat, för
att kopiera trycker du på CTRL + C (cmd + C i macOS) på tangentbordet. Klistra in genom att trycka på CTRL + V
(cmd + V i macOS).

Det finns flera andra kortkommandon för kopiera och klistra in som hjälper dig att spara tid när du anger data.
Mer information om detta finns i Kortkommandon.

Den här artikeln besvarar vanliga frågor som du kanske har om att kopiera och klistra in.

Kopiera en eller flera rader i Business Central samma lista eller en lista med samma kolumner.
Kopiera en eller flera rader i Business Central och klistra in i Excel eller andra program.
Kopiera en eller flera rader i Excel och klistra in i en Business Central-lista.
Kopiera värdet för ett enskilt fält i Business Central och klistra in det var som helst.

Ja, men endast för en enstaka markerad panel.

Om du vill kopiera en rad, markerar du den och trycker du på Ctrl + C.

Om du vill kopiera fler rader kan du:

Tryck på Ctrl och klicka på en ny rad eller tryck på Skift + klicka för att markera raden och alla rader mellan. Se
kortkommandon för flera kombinationer av mus och tangentbord för att markera rader.

Välj  i den första kolumnen, välj markera flera, markera kryssrutan bredvid varje rad som du vill kopiera och
tryck på Ctrl + C.

Markera en tom rad, som är i fokus på en cell, och tryck sedan på Crtl + V.

Om du vill ersätta befintliga rader markerar du raderna och trycker på CTRL + V. I det här fallet kan du bara
klistra in samma antal rader som du har valt.

Listan som du klistrar in i måste vara redigerbar.

Ja. Detta klistras in som en snyggt formaterad tabell som bevarar indrag, numerisk justering och färg, på samma
sätt som visas i Business Central.



I vilken lista kan jag kopiera och klistra in rader?

På vilka klienter finns kopiera och klistra in?

Vad är det maximala antalet rader som kan kopieras?

Måste jag ha exakt samma antal kolumner när jag klistrar in rader?

Varför visas fel när du klistrar in rader?

Se även

Du kan kopiera rader i alla typer av lista som innehåller kalkylblad, faktaboxar eller lista som är inbäddad på en
sida (till exempel rader på en försäljningsorder). För att klistra in rader måste listan vara redigerbar.

På vissa sidor kan utformningen göra att du inte kan klistra in rader. Kontakta administratören eller
programutvecklare för att ändra den redigerbar egenskap på sidan eller PasteIsValid egenskap i källtabellen.

Kopiera och klistra in är tillgängliga i webbläsaren eller Business Central-appen för Windows-10.

Du kan kopiera så många rader som du har rullat in i vyn. Om du till exempel vill kopiera alla 1000 rader på en
sida, måste du först bläddra längst ned på sidan och vänta tills raderna visas innan du kopierar. Det maximala
antalet rader som du kan kopiera begränsas endast av enhetens minne.

Ja. Om du kopierar från Business Central, från Excel eller från någon annan tabellkälla måste raderna du vill klista
in i Business Central ha exakt matchande kolumner – inte fler och inte färre.

När du klistrar in i Business Central, kontrolleras varje rad för att se till att värdena i varje kolumn är giltiga. Om en
kolumn innehåller ett värde som inte är giltigt stoppas klistra in och ett felmeddelande visas. Du undviker detta
genom att se till att kolumnerna har värdet innan du klistrar in dem.

Hjälpmedelsfunktioner
Komma igång
Arbeta med Business Central
Vanliga frågor och svar

https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/properties/devenv-editable-property
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/properties/devenv-pasteisvalid-property


Arbeta med kalenderdatum och tider
2019-10-14 • 14 minutes to read

Kontrollera inställningarna för region och språk

NOTENOTE

Ange datum

Välja datum från kalendernVälja datum från kalendern

Dag-vecka-år-mönsterDag-vecka-år-mönster

Dynamics 365 Business Central ger flera sätt för att ange datum och tider, inklusive kraftfulla funktioner som
förbättrar datainmatning eller hjälper dig att skriva komplexa kalenderuttryck. Det finns olika ställen i
programmet där du kan ange datum och tider i ett fält. På t.ex. en försäljningsorder kan du ange leveransdatumet.
När du filtrerar listor eller rapportdata, kan du ange datum och tider för att precisera endast den information som
du är intresserad av.

Sidan Mina inställningar anger Region och Språk du använder i programmet. Dessa inställningar påverkar hur
du anger datum och tid.

Inställningen Region bestämmer hur datum, tid, tal och valutor visas eller formateras.

För datummönster som omfattar ord måste språket för de ord som du använder stämma överens med
språk-inställningen.

Dynamics 365 Business Central använder det gregorianska kalendersystemet.

I ett datumfält kan du ange ett datum med standardformat för din region. Olika områden kan använda olika
avgränsare mellan dagar, månader och år. Exempelvis vissa regioner använder bindestreck (åååå-mm-dd) och
andra använda snedstreck (åååå/mm/dd). Du kan använda alla avgränsare, även blanksteg och datumet ändras
automatiskt till att använda avgränsare som matchar din region.

Observera att formatet som datum visas på utskrivna rapporter eller e-postade dokument påverkas inte av dina
personliga inställningar av region.

Om du vill arbeta mer effektivt med datum och tider, använd någon av de metoder eller format som beskrivs
nedan.

Ett fält som visar en kalenderikon kan anges med hjälp av kalenderdatumväljaren. Om du vill visa
kalenderdatumväljaren, aktivera kalenderikonen eller tryck på kortkommandot Ctrl + Home i fältet.

Se även Kortkommandon i kalenderdatumväljaren

Du kan ange ett datum som en veckodag följt av ett veckonummer och alternativt ett år. Till exempel Mån25 eller
mån25 betyder måndag vecka 25. Om du inte anger ett år används året från arbetsdatumet.

I stället för att ange hela ordet för dagen i veckan, kan du skriva in del av ordet, från början. Om det uppstår
konflikter (exempelvis med t som kan vara tisdag eller torsdag) utvärderas dagarna utifrån regionsinställningen.



SiffermönsterSiffermönster

I dagI dag

PeriodPeriod

Aktuellt arbetsdatumAktuellt arbetsdatum

AvslutsdatumAvslutsdatum

ExempelExempel

Indata utvärderas först mot arbetsdagen och idag, så tänk på detta när du förkortar. Till exempel t innebär today
(idag), så det kan inte innebära: tisdag eller torsdag.

Veckonummersystemet är alltid ISO-8601 där vecka 1 är veckan med 4 januari eller veckan med första torsdagen
på året.

I ett datumfält kan du skriva in två, fyra, sex eller åtta siffror.

Om du bara skriver in två siffror tolkas de som dag. Programmet lägger till månaden och året från
arbetsdatumet.

Om du skriver in fyra siffror tolkas de som dagen och månaden. Programmet lägger till året från
arbetsdatumet. Order för den dagen och månaden avgörs av dina regioninställningar. Även om dina
regioninställningar har året före dagen och månaden, tolkas fyra siffror som dag och månad.

Om det datum du vill ange ligger inom intervallet 1930-01-01 t.o.m. 2029-12-31 kan du ange året med två
siffror, annars måste du ange det med fyra siffror.

Ange ordet for idag på det språk som anges i inställningen språk som ska ange datumet till det aktuella datumet.
Istället för att ange hela ordet, kan du skriva in delar av ordet från början såsom i eller ida, förutsatt att det inte är
också är början på ett annat ord.

Om du vill filtrera efter en viss redovisningsperiod i ett datumfält skriver du in p eller ordet period, följt av ett
nummer som identifierar bokföringsperioden som p2 eller period4. Bokföringsperioden är i förhållande till
räkenskapsåret för det aktuella arbetsdatumet som angetts i ditt rollcenter. Om arbetsdatumet är till exempel 20-
03-21, då är p1, eller bara p filter på den första perioden på räkenskapsåret 2020 (såsom 20-01-01..20-01-31).
p15 filter för femtonde bokföringsperioden från början av år 2020 (såsom 21-03-01..21-03-31).

Bokföringsperioder definieras på sidan Bokföringsperioder. Om du vill visa eller ändra bokföringsperioderna,
öppna sidan här .

Funktionen arbetsdatum låter dig spåra transaktioner med ett datum som skiljer sig från det aktuella datumet.

Ordet för ”arbetsdatum” på det språk som anges av språk-inställningen kan ange datumet till det aktuella
arbetsdatumet som anges på sidan Mina inställningar. I stället för att ange hela ordet, kan du skriva in del av
ordet, från början, såsom "a" eller "arbete".

Om du inte har definierat ett arbetsdatum, kommer det aktuella datumet användas som arbetsdatum. Det är
praktiskt att använda arbetsdatum om du har många transaktioner med ett annat datum än dagens datum.

Se även Ändra grundläggande inställningar, såsom arbetsdatum.

När du avslutar ett räkenskapsår kan du använda avslutsdatum för att ange att en transaktion är en bokslutspost.
Ett avslutsdatum ligger tekniskt sätt mellan två datum, till exempel mellan den 31 december och den 1 januari.

För att ange att ett datum är ett avslutsdatum ange A före datumet såsom A120131. Detta kan användas
tillsammans med alla datummönster.

Följande tabell innehåller exempel på datum med alla format. Det förutsätter regioninställningar som formaterar
datum enligt: år.månad.dag., en vecka med start på måndag och på engelska.

https://businesscentral.dynamics.com/?page=100


FORMAT TOLKNING

2018.12.31. 2018-12-31.

181231 2018-12-31.

18.12.31. 2018-12-31.

18.12.31. 2018-12-31.

20181231 2018-12-31.

18/12,31 2018-12-31.

11 arbetsdatum år-arbetsdatum månad-11.

1112 arbetsdatum år-11-12.

d eller dagens datum dagens datum

p4 datumintervall som innehåller den fjärde bokföringsperioden,
till exempel 20-04-01...21-04-30

a eller arbetsdagens datum arbetsdatum

m eller måndag Måndag av arbetsdatumets vecka

ti eller tisdag Tisdag av arbetsdatumets vecka

lö eller lördag Lördag av arbetsdatumets vecka

s eller söndag Söndag av arbetsdatumets vecka

t23 Tisdag av vecka 23 arbetsdatumets år

t 23 Tisdag av vecka 23 arbetsdatumets år

t-1 Tisdag av vecka 1 arbetsdatumets år

Inställningsintervall

BETYDELSE EXEMPELUTTRYCK (DATUM) DATA SOM INGÅR I FILTRET

I listor, summor och rapporter kan du ange filter för datum, tid och datum och tid som innehåller ett startvärde
och ett slutvärde om du endast vill visa de data som finns inom intervallet. Standardregler gäller för hur du kan
ange datumintervall.



    

Intervall 00-12-15..01-01-15

..00-12-15

p1..p4

Poster med datum från och med 00-
12-15 till och med 01-01-15.

Poster med datum 00-15-12 eller
tidigare.

Datumintervall som innehåller den
andra, tredje och fjärde
bokföringsperioden, till exempel 20-01-
01..20-04-30.

Antingen eller 00-12-15|00-12-16 Poster med antingen 00-12-15 eller
00-12-16. Om det finns poster med
datum båda dagarna kommer samtliga
att visas.

Kombination 00-12-15|00-12-01..00-12-10 

..00-12-14|00-12-30..

Poster med datum 00-12-15 eller
mellan och inklusive den 00-12-01 och
00-12-10. 

Poster med datum 00-12-14 eller
tidigare, eller 00-12-30 eller senare.
Detta innebär alla poster utom de med
datum från och med 00-12-15 till och
med 00-12-29.

BETYDELSE EXEMPELUTTRYCK (DATUM) DATA SOM INGÅR I FILTRET

Använda datumformler

NOTENOTE

Du kan använda giltiga format i filtret för datumintervall. Till exempel mån14 3..t 4p som tillämpas på ett
datum/tidsfält resulterar i ett filter mellan 03:00 måndag vecka 14 det aktuella arbetsdatumets år, inklusive fram
till i dag klockan 16:00.

En datumformel är en kort kombination av förkortningar med bokstäver och siffror som anger hur datum ska
beräknas. Du kan ange datumformler i olika fält eller filter för datumberäkning.

I alla dataformulärfält inkluderas automatiskt en dag att täcka i dag som dagen när perioden börjar. Om du till exempel
anger 1V, är perioden därefter faktiskt åtta dagar eftersom idag inkluderas. För att ange en period av sju dagar (en exakt
vecka) inklusive perioden för startdatum måste du ange 6 dagar eller 1 vecka minus 1 dag.

Här följer några exempel på hur datumformler kan användas:

Datumformeln i fält för återkommande frekvens i återkommande journaler bestämmer hur ofta posten på
journalraden ska bokföras.

Datumformeln i fältet Betalningsfrist för en viss påminnelsenivå bestämmer vilken tidsperiod som ska
förflyta från förfallodatumet (eller från den föregående påminnelsen) innan en påminnelse ska skapas.

Datumformeln i fältet Förfallodatumformel bestämmer hur förfallodatumet på påminnelsen beräknas.

Datumformeln kan omfatta högst 20 tecken, både siffror och bokstäver. Du kan använda följande bokstäver som
förkortningar för kalenderenheter.



BOKSTAV BETYDELSE

A Aktuell

D Dag(ar)

V Vecka(veckor)

M Månad(er)

K Kvartal(s)

Å År()

UTTRYCK BETYDELSE

AV Aktuell vecka

AM Aktuell månad

UTTRYCK BETYDELSE

10D Tio dagar från dagens datum.

2V Två veckor från dagens datum

UTTRYCK BETYDELSE

D10 Den tionde dagen varje månad.

VD4 Den nästa fjärde dagen i en vecka (torsdag)

UTTRYCK BETYDELSE

AM+10D Aktuell månad + 10 dagar

UTTRYCK BETYDELSE

-1Å 1 år sedan från idag

Du kan bygga upp en datumformel på tre sätt.

Följande exempel visar hur du använder A för aktuell, plus en tidsenhet.

Följande exempel visar hur du använder ett tal och en tidsenhet. Ett nummer får inte vara högre än 9 999.

Följande exempel visar hur du använder en tidsenhet och ett tal.

Följande exempel visar hur du kombinera dessa tre metoder om så behövs.

Följande exempel visar hur du använder ett minustecken för att ange ett datum i det förflutna.



IMPORTANTIMPORTANT

Ange tider

FORMAT TOLKNING

05:23:17 05:23:17

5 05:00:00

5AM 05:00:00

5P 17:00:00

12 12:00:00

12A 00:00:00

12P 12:00:00

17 17:00:00

5:30 05:30:00

0530 05:30:00

5:30:5 05:30:05

053005 05:30:05

5:30:5.50 05:30:05.5

053005050 05:30:05.05

Om lagerstället använder en baskalender, tolkas datumformeln som du anger i t.ex. fältet Leveranstid enligt
kalenderarbetsdagar. Till exempel betyder 1V sju arbetsdagar.

När du anger tider kan du infoga alla icke-platsavgränsare som du vill mellan enheterna, men om du använder
två siffror för varje enhet upp till millisekunder, är det inte obligatoriskt.

Du behöver bara skriva de största enheterna som du vill ha, övriga anges till noll. Du kan också utelämna alla
AM/PM-indikatorer.

I följande tabell visas de olika sätt som du kan ange tider på, samt hur de tolkas. Det följer regioninställningar som
formaterar tid enligt: Timmar:Minuter:Sekunder.Millisekunder. och använder du AM- och PM-indikatorer
”AM” och ”PM”.

Du bör vara medveten om att millisekunder ska tolkas som decimala systemet. Så till exempel 3, 30 och 300
betyder alla 300 millisekunder, medan 03 betyder 30 och 003 innebär 3 millisekunder.

Du kan inte använda 24:00 som midnatt eller välja ett värde som är större än 24:00.

Ordet för ”tid” på det språk som används av Dynamics 365 Business Central utvärderas till aktuell tid på din dator
eller mobil enhet. Du kan skriva in alla ord, från början, såsomt eller TIM.



Ange kombinerade datum och tider

FORMAT TOLKNING

08-01-2016 05:48:12 PM 2016-01-08 17:48:12

131202 132455 2002-12-13 13:24:55

1-12-02 10 2002-12-01 10:00:00

1.12.02 5 2002-12-01 05:00:00

1.12.02 2002-12-01 00:00:00

11 12 arbetsdatum år-arbetsdatum månad-11 12:00:00

1112 12 arbetsdatum år-12-11 12:00:00

d eller dagens datum dagens datum 00:00:00

d 10:30 dagens datum 10:30:00

d 03:03:03 dagens datum 03:03:03

a eller arbetsdagens datum arbetsdagens datum 00:00:00

m eller måndag Måndag av arbetsdatumets vecka 00:00:00

ti eller tisdag Tisdag av arbetsdatumets vecka 00:00:00

lö eller lördag Lördag av arbetsdatumets vecka 00:00:00

s eller söndag Söndag av arbetsdatumets vecka 00:00:00

ti 10:30 Tisdag av arbetsdatumets vecka 10:30:00

ti 03:03:03 Tisdag av arbetsdatumets vecka 03:03:03

t23 t Tisdag i en vecka 23 av arbetsdatumets år, aktuell tid på
dagen

t23 Tisdag av vecka 23 arbetsdatumets år

t 23 Idag 23:00:00

När du anger datum och tid som datum och tid som kombineras till ett enda fält, måste du ange ett blanksteg
mellan datumet och tiden. Datumdelen kan bara innehålla blanksteg i form av officiella datumavgränsare för din
regionsinställning. Tiden kan innehålla blanksteg runt AM/PM-indikatorn.

Det är också möjligt att endast ange ett datum i ett fält för datum och tid, men det går inte att ange endast en
gång.

I följande tabell visas några exempel på kombinationer av datum/tid. Regioninställningarna i exemplen visar
datum i dags-månads-årsformat med AM/PM-beteckningar, engelska språket och söndag som veckans början.



t-1 Tisdag av vecka 1 arbetsdatumets år

FORMAT TOLKNING

Ange varaktighet

VARAKTIGHET ENHET

2t 2 timmar

6t 30m 6 timmar 30 minuter

6,5t 6 timmar 30 minuter

90m 1 timme 30 minuter

2d 6t 30m 2 dagar 6 timmar 30 minuter

2d 6t 30m 56s 600ms 2 dagar 6 timmar 30 minuter 56 sekunder 600 millisekunder

Se även

Vissa fält i programmet representerar en varaktighet eller mängden förfluten tid, i stället för ett visst datum eller
tid. Du anger varaktigheten som en siffra följd av en enhet.

Här följer några exempel.

Du kan även ange en siffra som automatiskt konverteras till en varaktighet. Det tal som anges konverteras med
den standardenhet som har angetts för varaktighetsfältet.

Om du vill veta vilken enhet som används i ett varaktighetsfält kan du ange en siffra och kontrollera vilken enhet
den konverteras till.

Till exempel om mätenheten är timmar konverteras siffran 5 till 5 timmar.

Arbeta med Dynamics 365 Business Central
Datumberäkning för inköp
Ange villkor i filter



Identifiera obligatoriska fält
2019-10-14 • 2 minutes to read

Exempel

Se även

När du anger data på sidor i Business Central, markeras vissa fält med en röd asterisk. Den röda asterisken
betyder att fältet måste fyllas för att slutföra en viss process som använder fältet, till exempel bokföra en
transaktion som använder värdet i fältet.

Även om fältet innehåller en asterisk tvingas du inte att fylla u fältet innan du fortsätter till andra fält eller avslutar
sidan. Den röda asterisken fungerar endast som en påminnelse att du kommer att spärras från att slutföra en viss
process.

På sidan Kundkort visas den röda asterisken i fältet Namn i fältet Skatteområdeskod och i fälten för
bokföringsmallar för att visa att du inte kan bokföra en försäljningstransaktion för kunden om inte fälten fylls i.

På sidan Artikelkort visas den röda asterisken i fälten Beskrivning och Basenhet för att visa att du inte kan ange
artikeln på en dokumentrad, t.ex försäljningsorder, om inte detta fält fylls i.

Arbeta med Business Central



Byta språk och plats
2019-10-14 • 2 minutes to read

NOTENOTE

Ändra språkvariant

IMPORTANTIMPORTANT

Språk för Business Central-hjälpen

Business Central fungerar på flera olika marknader och på de språk som dessa marknader kräver. Detta är ett
resultat av stöd för flera språk vid körning i kombination med stöd för juridiska krav på marknaderna som stöds.
Detta innebär att en Business Central kan användas på flera olika språk. Du kan ändra det språk som används för
att visa texter och ändringen sker direkt, när du automatiskt har loggats ut och in igen. Inställningen gäller för dig
och inte de övriga i företaget.

Om du till exempel använder en kanadensisk version av Business Central, visas användargränssnittet på engelska
och franska, men det är fortfarande den kanadensiska versionen av Business Central i alla andra avseenden. Den
är inte likadan som exempelvis Business Central i Storbritannien.

Om du vill ändra språket för användargränssnittet, går du till sidan Mina inställningar. Mer information finns i
Ändra grundläggande inställningar.

Det ingår inte i funktionen Multilanguage att ändra språk för de texter som lagras som programdata. Detta är i
stället ett fråga om utformning. Exempel på den här typen av text är artikelnamnen i lagret och
kundkommentarerna. Kort sagt är det här texttyper som inte har översatts.

Business Central har bara stöd för en enda teckenuppsättning. Därför kanske en del tecken inte stöds i din klientorganisation
och det uppstår problem med att hämta data som har registrerats med en annan teckenuppsättning. Din klientorganisation
kanske enbart stöder engelska och ryska tecken, och om du registrerar data på ett annat språk kanske de inte lagras på rätt
sätt. Kontakta systemadministratören om du vill ha information om vilka språk som stöds i din Business Central.

Språkvarianter skiljer sig från både språk och juridiska krav på lokala marknader. Språkvarianter bestämmer hur
data visas när det gäller kommateckenavgränsare, justering till vänster eller till höger och vissa andra inställningar.
Dessa inställningar avgör vissa systemelement i webbläsaren, till exempel åtgärden att skapa ett nytt objekt i en
lista.

Du kan ändra språkvariant i fliken som du använder för att arbeta i Business Central. ändringen gäller bara för dig
och inte för de andra användarna i företaget.

När du ändrar språkvariant visas en lång lista över språk och språkvarianter. Däremot används bara språkvarianterna i den
aktuella versionen av Business Central.

Om du vill ändra språkvariant går du till sidan Mina inställningar. Mer information finns i Ändra grundläggande
inställningar.

Innehållet i hjälpen för grundläggande funktioner i Business Central publicerar på webbplatsen Microsoft Docs
och finns på flera olika språk. Om du har tillgång till dokument inifrån Business Central, visas innehållet på ditt
eget språk. Om en viss sida inte ännu är tillgänglig på ditt språk, visas den på engelska.



Hur ändrar jag språket?Hur ändrar jag språket?

NOTENOTE

Se även

Det är enkelt - bläddra längst ned på sidan och välj symbolen med en jordglob längst ned till vänster.

Listan visar alla språk som stöds av webbplatsen Microsoft Docs. Business Central finns i ett begränsat antal länder/regioner,
men hjälpinnehållet är tillgänglig på flera språk. Hjälpinnehållet är inte tillgängligt för alla språk som stöds av webbplatsen
Microsoft Docs.

Ändra grundinställningar
Komma igång



Visa och redigera i Excel från Business Central
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Öppna i Excel

NOTENOTE

Redigera i Excel

NOTENOTE

Se skillnaden mellan alternativenSe skillnaden mellan alternativen

Se även

Med sidor som visar en lista över poster i rader och kolumner som en lista över kunder, försäljningsorder eller
fakturor, kan du även visa posterna med hjälp av Microsoft Excel. För att göra detta har du två alternativ. Du kan
antingen markera åtgärden öppna i Excel eller redigera i Excel på sidan. Skillnaden mellan de två åtgärderna
beskrivs nedan:

Med den här åtgärden respekterar Excel eventuella filter på sidan gränsen på poster som visas. Detta
innebär att Excel-arbetsboken innehåller samma rader och kolumner som visas på sidan i Business Central.

Du kan inte ändra posterna i Excel, men du kan inte publicera ändringarna tillbaka till Business Central. Du
kan bara spara ändringarna till Excel-filen på datorn.

Den här åtgärden fungerar både i Windows och macOS.

För Business Central lokal, är åtgärden Öppen i Excel inte tillgänglig om åtgärden redigera i Excel är.

Med den här åtgärden respekterar Excel-arbetsboken inte filter på sidan gränsen på poster som visas. Detta
innebär att Excel-arbetsboken innehåller alla tillgängliga poster och kolumner, oavsett vad som ska visas på
sidan.

Fördelen med åtgärden redigera i Excel är att du kan ändra poster i Excel och sedan publicera ändringarna
tillbaka till Business Central.

Det fungerar endast i Windows. inte macOS.

För Business Central lokal, är åtgärden redigera i Excel endast tillgänglig om Excel-tillägget har installerats av
administratören. För administratörer, om du vill veta hur du installerar Excel-tillägg, se ställa in Excel-tillägget.

Arbeta med Business Central

https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/configuring-excel-addin
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2086039


Hantera bifogade filer, länkar och anteckningar på
kort och dokument
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Så här bifogar du en fil till en inköpsfaktura

NOTENOTE

Att lägga till länk från ett artikelkort

I faktaboxen för de flesta kort och dokument kan du bifoga filer, lägga till länkar och skriva anteckningar. För länkar
och noteringar kan du också göra det på listsidan genom att först välja den relaterade raden.

Om du vill visa eller ändra dessa kopplade informationstyper måste du först öppna fliken bifogade filer i
faktaboxen. Numret bakom flikens rubrik visar hur många bifogade filer, länkar eller anteckningar som finns för
kortet eller dokumentet.

Bilagor, länkar och anteckningar förblir kopplade till ett kort eller dokument, till exempel från en pågående
försäljningsorder till en bokförd försäljningsfaktura. Observera emellertid att ingen av de bifogade filerna skrivs ut
från systemet, till exempel vid utskrift eller när filen sparas i en fil.

Du kan bifoga alla typer av filer, som innehåller text, bilder och video, till ett kort eller dokument. Detta är
användbart om du t.ex. vill lagra en leverantörs faktura som en PDF-fil på den relaterade inköpsfakturan i Business
Centrali.

Filer som bifogas med funktionen inkommande dokument finns inte på fliken bifogade filer. Mer information finns i
inkommande dokument.

Följande procedur är baserad på en försäljningsorder. Stegen är liknande för alla andra dokument och kort som
stöds.

1. Välj ikonen  och ange Inköpsfakturor och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna försäljningsorder som du vill bifoga en fil till.
3. Öppna fliken bifogade filer i faktaboxen.
4. Välj värdet bakom fältet dokument, till exempel "0".
5. På sidan Bifogade dokument i fältet bilaga, välj knappen Välj en fil.
6. Markera en fil varifrån som helst och välj sedan knappen öppna.

Filen är nu bifogad inköpsfakturan.

Du kan lägga till en länk från ett kort eller dokument till en URL eller sökväg. Detta är användbart om du t.ex. vill
koppla ett artikelkort till leverantörens artikelkatalog.

Följande procedur baseras på ett artikelkort. Stegen är liknande för alla andra kort och dokument.

1. Välj ikonen  och ange Artiklar och välj sedan relaterad länk.

2. Välj den artikel som du vill lägga till en länk från och välj sedan fliken bifogade filer i faktaboxen.

3. Välj ikonen länkar, välj ikonen +.



Skriva en notering på en försäljningsorder

NOTENOTE

Se även

4. I fältet länkadresser anger du länken.

Om du vill länka till en fil på datorn eller i nätverket, anger du den fullständiga sökvägen och filnamnet
som C:\My Documents\invoice1.doc.
Länka till en webbplats genom att ange Internet-adressen (URL) som www.microsoft.com.
Länka till ett program genom att ange en sträng för att öppna programmet. Om du t.ex. vill öppna
Outlook med ett nytt, tomt e-postmeddelande till ett visst alias skriver du mailto:testalias.

5. I fältet Beskrivning, ange information om länken.

6. Välj OK.

Länken kopplas nu till artikelkortet.

Du kan skriva en notering på ett dokument eller kort, t.ex. om du vill skicka särskilda instruktioner till andra
användare av dokumentet eller kortet. Du kan ta med fillänkar och URL:er i anteckningar.

Anteckningarna på fliken bifogade filer är inte relaterade till interna anteckningsfunktioner, som i huvudsak används för att
kommunicera mellan arbetsflödesanvändare. Mer information finns i Ställa in meddelanden för arbetsflödet.

Följande procedur är baserad på en försäljningsorder. Stegen är liknande för alla andra dokument och kort som
stöds.

1. Välj ikonen  och ange Försäljningsorder och välj sedan relaterad länk.
2. Välj den försäljningsorder som du vill skriva en anteckning på och välj sedan fliken bifogade filer i faktaboxen.
3. Välj avsnittet anteckningar, välj ikonen +.
4. I fältet Anteckning skriv någon text, t.ex. "detta är en brådskande order.".
5. Välj OK.

Noteringen är nu kopplad till försäljningsordern.

Arbeta med Business Central
Inkommande dokument
Konfigurera meddelanden för arbetsflödet

http://www.microsoft.com


 

 

Ändra grundinställningar
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Rollcenter

Så här ändrar du rollenSå här ändrar du rollen

Företag

Så här ändrar du företagsnamnet

Så här visar du ett företagsbricka för snabb åtkomst till
företagsinformation

PÅ sidan Mina inställningar kan du visa och ändra grundläggande inställningar för Business Central. De
ändringar du gör påverkar bara din arbetsyta, inte arbetsytor för andra användare.

Rollcentret representerar startsidan, en startskärm som har utformats för den specifika rollens behov i en
organisation. Beroende på din roll ger rollcentret en översikt över verksamheten, din avdelning eller dina
personliga uppgifter. Du kan också navigera till ditt dagliga arbete och söka efter arbete som har tilldelats dig.

Längst upp låter navigeringen dig växla mellan kunder, leverantörer, artiklar och andra viktiga listor med
information. På samma sätt kan du starta aktiviteter, såsom skapa en ny försäljningsfaktura direkt från
Rollcentret.

I mitten hittar du området aktiviteter, som visar aktuella data och som du kan klicka på eller knacka på
för att visa mer detaljerad information. Nyckelindikatorer (KPI:er) kan ställas in i fältet för att visa ett valt
diagram för en visuell representation av, till exempel, kassaflöde eller intäkter och kostnader. Du kan
också upprätta en lista över favoritkunder på Rollcenter-startsidan för företagskonton som du
samarbetar med ofta eller behöver ge extra uppmärksamhet.

Standardrollen är Chef, men du kan välja en annan roll för att använda ett rollcenter som passar bättre till dina
önskemål.

1. I det övre högra hörnet väljer du ikonen inställningar , och välj åtgärden Mina inställningar.
2. På sidan Mina inställningar i fältet Roll väljer du den roll du vill använda som standard. Välj till exempel

Revisor.
3. Välj OK.

Ett företag fungerar som en behållare för data i Business Central. Det kan finnas åtskilliga företag i en databas,
men endast ett kan väljas i taget.

Standardföretaget kallas CRONUS och innehåller endast demonstrationsdata. Du kan skapa ett nytt företag
med egna data. Mer information finns i Skapa nya företag.

Företagsnamnet visas alltid i det övre vänstra hörnet och fungerar som en åtgärd som du kan välja att gå
tillbaka till rollcentret. Du kan ändra det här namnet på sidan företagsinformation.

1. Välj ikonen  och ange Företagsinformation och välj sedan relaterad länk.
2. Ange det nya företagsnamnet i fältet Namn.
3. Lämna sidan. Systemet startas om och det nya företaget visas i det övre vänstra hörnet.



   

  

NOTENOTE

Arbetsdatum

TIPTIP

IMPORTANTIMPORTANT

Indikering av arbetsdatumIndikering av arbetsdatum

Region

Språk

Du kan lägga till en anpassad bricka i det övre högra hörnet, som du kan välja för att snabbt visa företagsnamn
och klientorganisationens information i en popup-ruta.

1. Välj ikonen  och ange Företagsinformation och välj sedan relaterad länk.
2. I snabbfliken Företagsbricka fyller du i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en

kort beskrivning..

Om en företagsbricka definieras kan du inte ändra företagsnamnet enligt beskrivningen i så här ändrar du
företagsnamnet

Det vanligaste arbetsdatumet är dagens datum. För att utföra uppgifter som att slutföra transaktioner för ett
datum som inte är aktuellt datum, kan det vara nödvändigt att tillfälligt ändra dagens datum.

I alla datafält skriver du t för att snabbt ange dagens datum och skriv w för att snabbt ange arbetsdatum vilket är värdet
i fältet Arbetsdatum på sidan Mina inställningar.

När du har ändrat arbetsdatumet, om du loggar ut eller växlar till ett annat företag, ändras arbetsdata tillbaka till
standardarbetsdatum. Så nästa gång du loggar in eller går tillbaka till det ursprungliga företaget, kan du behöva ange
arbetsdatumet igen.

När arbetsdatumet inte infaller på dagens datum visas två typer av indikatorer på sidor som kan redigeras och
där arbetsdatumet är så viktigt:

En påminnelse visas högst upp på sidan som anger vad arbetsdagens datum är. Betalnings påminnelsen
innehåller en direkt länk till inställningen arbetsdatum på sidan mina inställningar så att du kan ändra
datumet om du vill. Du kan också välja att stänga påminnelsen för resten av sessionen. Om du inte
ändrar arbetsdatumet till "idag" visas påminnelsen nästa gång du loggar in.

Om du avmarkerar påminnelsen visas arbetsdatumet i titeln på sidan.
--> Om arbetsdatumet inte anges för den aktuella dagen (idag) visas sedan på alla sidor där du kan
redigera data föregående arbetsdatum i det övre vänstra hörnet på sidan.

Inställningen Region bestämmer hur datum, tid, tal och valutor visas eller formateras.

Ändra displayspråk. Det här fältet visas bara om det finns flera språk att välja mellan.

Startspråket bestäms antingen av administratören eller i webbläsaren när du registrerar dig för Business
Central. Det språk som du anger används för alla enheter som du loggar in från, till exempel en telefon eller
surfplatta.



Ändra när jag får meddelanden

Se även

Välj den här länken för att visa eller ändra meddelandena som du får om vissa evenemang eller stausändringar
som t.ex. när du ska fakturera en kund som har en skuld som har förfallit, eller när det tillgängliga lagret är
lägre än kvantiteten som du håller på att sälja. Mer information finns i Hantera meddelanden.

Skapa nya företag
Arbeta med Business Central
Ändra vilka funktioner som visas



Hantera meddelanden
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Aktivera eller inaktivera meddelanden och kontrollera när de skickas

Se även

Business Central hjälper dig att arbeta mer smart genom att meddela dig om vissa evenemang eller
stausändringar som t.ex. när du ska fakturera en kund som har en skuld som har förfallit, eller när det tillgängliga
lagret är lägre än kvantiteten som du håller på att sälja. Dessa meddelanden visas som diskreta tips i kontexten för
uppgiften som du gör, och du kan välja att ignorera meddelandet eller visa detaljer om utskick.

Om du väljer att visa detaljer för ett meddelande, kan du vidta vill att lösa problemet, som till exempel kontakta
kunden, köpa mer lager och så vidare. Det är du som väljer vad som ska göras och Business Central ger dig råd
och rekommendationer.

Meddelandena hjälper otränade användare att slutföra obekanta uppgifter och minskar inte produktiviteten för
den mer tränade användaren.

När du först börjar med Business Central aktiveras alla meddelanden, men du kan aktivera dem eller inaktivera
dem, till exempel om du inte är intresserad av en viss händelse eller status.

Dessutom låter dig vissa meddelanden ange de villkor enligt vilka de ska skickas. Exempelvis om du vill få ett
meddelande när lagret är slut, men endast för de artiklar du vill köpa från en viss leverantör.

Aktivera meddelanden och inaktivera dem och ange villkor som bara gäller för dig.

1. Välj ikonen  och ange Mina meddelanden och välj sedan relaterad länk.
2. Om du vill aktivera och inaktivera meddelanden markerar eller avmarkerar du kryssrutan aktiverad.
3. Ange villkor som ska utlösa meddelanden genom att välja länken Visa filterdetaljer och fyll sedan i fälten.

Arbeta med Business Central



Anpassa din arbetsyta
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NOTENOTE

För att ändra bredden på en kolumn

Anpassa en sida via banderollen Anpassa

Du kan anpassa arbetsytan för att passa ditt arbete och dina inställningar genom att ändra sidor så att de endast
visar den information som du behöver när du behöver den. De anpassningar som du gör kommer bara att
påverka bara vad som visas, inte vad andra användare ser.

Du kan anpassa alla typer av sidor, inklusive sidan rollcenter. Mer information om rollcenter finns i rollcenter.

Du kan göra olika ändringar, som att flytta och dölja fält, kolumner och åtgärder och hela delar och lägga till nya
fält och mer beroende på vilken typ av sida och den innehåller. De flesta typer av anpassning måste göras med
att först aktivera banderollen Anpassa, men mycket enkla ändringar, t.ex. kolumnbredden kan utföras direkt på
vilken lista som helst.

Administratörer kan utföra samma layoutändringar när användare kan anpassa arbetsytan för en profil som tilldelas flera
användare. Mer information finns i Anpassa sidor för roller.

Administratörer kan också åsidosätta eller inaktivera användarnas anpassning och de kan definiera vilka funktioner som till
och med är tillgängliga för användare att se i alla eller specifika företag. Mer information finns i Anpassa Business Central.

Du kan enkelt ändra storlek på kolumnerna i alla listor genom att dra gränsen mellan två kolumner till vänster
eller höger.

1. Välj och dra gränsen mellan två kolumner i rubriken på en lista.
2. Du kan också dubbelklicka på kanten mellan två kolumner för att anpassa kolumnens bredd automatiskt. Då

anges bredden till optimal storlek för läsbarhet.

Precis som för andra anpassningar lagras de ändringar du gör av kolumnbredden på ditt konto och du ser inte
vilken enhet du loggar in på.

NOTENOTE

1. Öppna sidan du vill anpassa.

2. I det övre högra hörnet väljer du ikonen  och sedan åtgärden anpassa.

Banderollen Anpassa visas längst upp och anger därmed att du kan börja göra ändringar.

Använd Ctrl + klicka på en instruktion om den markeras av pilspetsen om du vill navigera under anpassningen.

Om du ser  eller  i banderollen kan du inte anpassa sidan. Mer information finns i Anledningen till att
anpassningen är låst för en sida.

3. För att lägga till ett fält, välj åtgärden + Fält.

4. I fönstret Lägg till fält till en sida drar och släpper du ett fält i önskad position på sidan.



 Detta kan du anpassa
VAD VILL DU GÖRA HUR DU GÖR DET. ANMÄRKNINGAR

Flytta någonting, precis som fält,
kolumn i listan, panel, åtgärd eller del

Peka var som helst på vad du vill flytta
och dra den till dess nya position.
Positionen anges med antingen en
tjock vågrät eller lodrät linje.

 anger att du inte kan flytta
elementet till den angivna positionen.

Delar är underavdelningar eller
områden på en sida som innehåller
flera fält, en annan sida, ett diagram
eller paneler.

Visa Anpassa åtgärder för mer
information om vanpassningsåtgärder.

Göm någonting, precis som fält,
kolumn i listan, panel, åtgärd eller del

Välj pilen och välj Dölj. Elementet är nedtonat när du arbetar i
anpassa läge. I fältet du döljer visas
också i rubriken på snabbfliken när
snabbfliken komprimeras, visas fältet
inte längre.

Visa dolda åtgärder och fält. För ett nedtonat (dolt) element väljer
du pilspets och väljer sedan Visa

Det dolda elementet visas igen.

Lägga till ett fält eller kolumn I banderollen anpassa, välj åtgärd +
fält.
Rutan lägga till fält på sidan öppnas
till höger. Den visar de fält som du kan
lägga till på sidan.

Om du vill lägga till ett fält, drar du det
från fönstret till den position där du vill
ha den. Positionen anges med
antingen en tjock vågrät eller lodrät
linje.

Varje sida innehåller en fördefinierad
uppsättning fält som kan visas. Använd
den här proceduren för att lägga till
fält eller kolumner som inte har visats
tidigare eller för att visa fält som du
har dolt.

Visa ett fält i rubriken av en artikelrad
när snabbfliken komprimeras.

Välj pilen och välj visa när den är
komprimerad. 

Om du inte ser detta alternativ har du
redan angett det. Då väljer du att
stoppa visa fältet på snabbflikens
rubrik och väljer visa alltid.

Snabbflik är den term som används för
en uppsättning fält som visas under
den vanliga rubriken. Använd
alternativet visa minimerad om du vill
visa de viktigaste fälten. Om du väljer
ett fält i rubriken på snabbfliken och
fokusera på det markerade fältet.

Det här alternativet gäller endast om
det finns mer än en snabbflik. Om det
endast finns en snabbflik kan den inte
komprimeras så alternativet visa
minimerad är inte tillgängligt.

5. Om du vill ändra ett element i användargränssnittet pekar du på elementet, t.ex. en åtgärd, ett fält eller en
del. Elementet markeras omedelbart med en pilspets eller en kantlinje.

6. Välj elementet och välj sedan antingen Flytta, Ta bort, Dölj, Visa, Visa under "Visa mer", Visa vid
komprimerad, Visa alltid, Ställ in/rensa låst ruta eller Inkludera/exkludera från snabbinmatning,
beroende på typ och tillstånd för elementet i användargränssnittet. Mer information finns i Vad du kan
anpassa.

7. När du är klar med att ändra layouten på en eller flera sidor, välj knappen Klar på banderollen Anpassa.



 

Gör att ett fält endast visas om du
väljer visa fler.

Välj pilen och välj visa under "Visa
fler". 

Om du inte ser alternativet Visa under
”Visa fler” har den redan angetts. I
det här fallet, för att ett fält alltid ska
visas, inte bara när du markerar visa
fler väljer du visa alltid.

Ändra låsning i en lista till en annan
kolumn

Välj pilen i kolumnen som du vill ska
vara den sista kolumnen på låsningen
och välj Ange låsning.

Om du vill ange låsningen tillbaka till
den ursprungliga angivna positionen,
välj pilen för den aktuella kolumnen i
låsningen och välj ta bort låsning.
Obs! Du kan inte ta bort denna låsta
ruta.

Låst ruta anger vilka kolumner som
visas till vänster, även när du bläddrar
horisontellt.

Hoppa över ett fält när du trycker på
Retur.

Välj pilen bredvid fältet eller
kolumnrubriken i en lista och välj
utesluta från snabbinmatning. 

Om du inte ser detta alternativ anges
redan fältet till att hoppas över. I det
här fallet väljer du att hoppa över fältet
Inkludera i snabbinmatning.

Se Påskynda datainmatning med
snabbinmatning

Ordna om och ta bort vyer som
representerar filtrerade listor.

Välj pilspetsen bredvid en vy och välj
sedan flytta, ta bort, eller dölj.

Se Spara och anpassa listvyer

VAD VILL DU GÖRA HUR DU GÖR DET. ANMÄRKNINGAR

Anpassa åtgärder

Om du vill ta bort, dölja och visa åtgärder och åtgärdsgrupperOm du vill ta bort, dölja och visa åtgärder och åtgärdsgrupper

Anpassning låter dig bestämma vilka åtgärder som ska visas i åtgärdsfältet och rollcenter och var de ska visas.
Du kan visa, dölja eller flytta enskilda åtgärder eller åtgärdsgrupper. Anpassa åtgärdsfältet utförs ungefär på
samma sätt som med andra element i användargränssnittet. Vad du kan göra med en åtgärd eller grupp beror
emellertid på var den åtgärden eller gruppen finns. Det bästa sättet att ta reda på detta är att arbetar i anpassat
läge och låta pilarna guida dig.

Det finns ett par termer som du bör känna till för att bättre förstå åtgärdsanpassning: åtgärdsgrupp och
prioriterad kategori.

En åtgärdsgrupp är ett element som kan expanderas för att visa andra åtgärder eller grupper. Till exempel på
sidan försäljningsorder är åtgärden Funktioner som visas när du väljer åtgärden Åtgärder en åtgärdsgrupp.

En prioriterad kategori är en grupp före den lodräta linjen |  i åtgärdsfältet. Kategorierna omfattar vanligtvis de
mest använda åtgärderna så att du snabbt kan hitta dem. På sidan Försäljningsorder kan Order, Släpp och
Bokför prioriterade kategorier.

När du vill visa eller dölja en åtgärd definierar alternativen under pilspetsen vad som kan göras beroende på
åtgärdens tillstånd.

1. Välj pilspets för en åtgärd eller åtgärdsgrupp.
2. Välj något av följande alternativ:



ALTERNATIV VAD DEN GÖR

Ta bort Det här alternativet visas om den valda åtgärden visas
någon annanstans i åtgärdsfältet. Om du väljer det här
alternativet tar du bort åtgärden från den valda platsen så
att den inte längre visas. Åtgärden eller åtgärdsgruppen
sparas på andra platser.

Dölj Det här alternativet visas om åtgärden eller grupp inte finns
någon annanstans i åtgärdsfältet. Liksom ta bort, om du
väljer det här alternativet kommer åtgärden eller
åtgärdsgruppen att försvinna från åtgärdsfältet. Men i
anpassningsläget visas åtgärd eller åtgärdsgrupp fortfarande
på den aktuella positionen förutom att det verkar dämpat.

Visa Det här alternativet visas om åtgärden eller åtgärdsgruppen
är tidigare dolda (är nedtonade). Om du väljer detta
alternativet kommer åtgärden eller åtgärdsgruppen att visas
på åtgärdsfältet.

Flytta åtgärder och åtgärdsgrupperFlytta åtgärder och åtgärdsgrupper

- Du kan flytta enskilda åtgärder i de prioriterade kategorierna, men du kan inte ändra ordningen på 
åtgärderna i kategorin.
- Du kan inte flytta en grupp till en kategori som är prioriterad.

Rensa anpassning

ALTERNATIV VAD DEN GÖR

Endast åtgärder Rensar alla personanpassningsändringar som du har gjort i
åtgärdsfältet på den här sidan.

Endast fält, kolumner och delar Rensar alla personanpassningsändringar som du har gjort på
sidan förutom de på åtgärdsfältet. Här ingår ändringar av
fält, kolumner, delar och paneler.

Alla Rensar alla personanpassningsändringar som du har gjort så
att sidan ser ut som den gjorde från början. Här ingår
ändringar av åtgärdsfält, fält, kolumner, delar och paneler.

Ytterligare punkter av intresse

Där du kan släppa åtgärder eller åtgärdsgrupper indikeras av en horisontell linje mellan två åtgärder eller en
gräns runt en åtgärdsgrupp. Följande begränsningar förekommer:

1. Om du vill flytta en åtgärd eller en åtgärdsgrupp, dra och släpp den till önskad position, precis som med fält
och kolumner.

2. Om du vill flytta en åtgärd eller åtgärdsgrupp till en åtgärdsgrupp som är tom, dra åtgärden eller
åtgärdsgruppen till den nya gruppen och släpp den i rutan släpp åtgärd här.

Vid något tillfälle kanske du vill ångra några eller alla anpassningsändringar som du har gjort på sidan.

1. På banderollen anpassning, välj åtgärden rensa anpassning.
2. Välj något av följande alternativ: Tänk på att ta bort anpassningar som inte går att ångra.



Se även

Här följer några tips som hjälper dig att bättre förstå anpassning.

När du ändrar en kortsida som du öppnar från en lista påverkar ändringarna alla poster som du öppnar från
listan. Anta till exempel att du öppnar en specifik kund från listsidan kunder och sedan anpassar sidan genom
att lägga till ett fält. När du öppnar andra kunder från listan visas också det fält som du har lagt till.
Ändringarna börjar gälla i alla dina rollcenter. Till exempel om du gör en ändring i kundlistan när rollcentret
har angetts till Chef visas dessutom ändringen ipå sidan Kunder när rollcentret anges till
Försäljningsorderhandläggare.
Ändringar av en sida i rutan börjar gälla på sidan var den än visas.
Du kan bara lägga till fält och kolumner från en fördefinierad lista som baseras på sidan. Du kan inte skapa
nya.

Anpassa sidor för profiler
Arbeta med Business Central
Ändra grundinställningar
Ändra vilka funktioner som visas



Varför är en sida låst för anpassning?
2019-10-14 • 2 minutes to read

Låst för att anpassa

Låsa upp sidanLåsa upp sidan

Blockerad från att anpassa

Se även

Det finns två villkor som hindrar dig från att anpassa en sida. Antingen är sidan låst (som indikeras av ) eller
spärrad (som indikeras av ).

Om det finns en ikon  i banderollen anpassa när du öppnar en sida, betyder det att du för tillfället inte kan göra
några fler anpassningsändringar på sidan.

Det finnas två orsaker till detta:

1. Du har anpassat sidan tidigare, men det har gjorts med hjälp av en tidigare version av produkten. Vi har
ändrat hur anpassningen fungerar i bakgrunden sedan senaste gången du anpassade sidan. Tyvärr
fungerade inte det gamla och det nya sättet tillsammans.

2. Hittills har du bara använt Dynamics NAV Klienten är ansluten till Business Central för att anpassa sidan.

Om du vill låsa upp en sida och fortsätta anpassa den, välj  och sedan åtgärden lås upp.

Innan du låser upp sidan, ska du tänka på följande:

Den aktuella anpassningen på sidan kommer att tas bort. Sidan går tillbaka till sin ursprungliga layout och
du måste börja om från början.

I Dynamics NAV Klienten är ansluten till Business Central kommer sidan att behållas som den är och
påverkas inte av de nya anpassningar i Business Central-klienten. Sedan kommer anpassningen i Dynamics
NAV Klienten är ansluten till Business Central och Business Central-klienten att vara helt skilda från
varandra.

Om det finns en ikon för  i banderollen anpassning innebär detta att du blockeras från att göra alla
anpassningar till sidan.

Orsaken till detta är att det rollcenter eller den roll som för närvarande är associerad med ditt användarkonto
ändrar sidan specifikt för din roll. Kontakta administratören om du behöver hjälp. Du kan också försöka växla till ett
rollcenter som innehåller rollspecifika roller för den här sidan. Mer information finns i Ändra grundläggande
inställningar.

Anpassa din arbetsyta
Anpassa sidor för profiler
Ändra grundinställningar
Ändra vilka funktioner som visas



Spara och anpassa listvyer
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För att spara en vy

Så här byter du namn på eller tar bort en vy

Hantera många vyer

Se även

När du har angett ett filter för en lista och du vill behålla filtret för senare kan du spara det som en vy. Mer
information om filtrerings listor finns i ange filter för listor.

Om det finns vyer visas gruppen vyer högst upp i filterrutan. Vyer är varianter av listan som har förkonfigurerats
med filter. Du kan definiera och spara hur många vyer du vill per lista, och vyerna blir tillgängliga för dig nästa
gång du öppnar listan, från valfri enhet eller webbläsare.

1. Öppna vilken listsida som helst.

2. Välj  högst upp i listan eller tryck på Shift+F3 för att öppna filterrutan.

3. Ange ett eller flera nya filter. Mer information finns i Ange filter på listor.

4. När du har angett filtren väljer du ikonen .

Om du anger ett filter för en listvy som redan sparats som en vy kommer den befintliga vyn att uppdateras
när du sparar.

5. Om du sparar en ny vy anger du ett namn för vyn i rutan Alla (kopia), till exempel "objekt som jag äger".

6. Tryck på Retur eller flytta markören från textrutan för att acceptera namnet.

Om du inte ger det ett namn får namnet Alla (kopia).

1. Välj den för vyn som för närvarande visar listan  för att se vilka alternativ som är tillgängliga.
2. Välj antingen Byt namn eller Ta bort.

När antalet vyer på en sida växer kan du behöva ytterligare en kontroll över hur vyer visas i filterrutan. Med
banderollen Anpassa kan du dölja oönskade vyer eller ändra ordning på vyerna så att du får den perfekta
ordningen. Mer information finns i Anpassa din arbetsyta.

Vanliga frågor om listvyer
Anpassa din arbetsyta
Arbeta med Business Central
Ändra grundinställningar
Ändra vilka funktioner som visas

https://docs.microsoft.com/sv-se/dynamics365/business-central/ui-views-faq


Lägga till en sidåtgärd i ditt rollcenter
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För att lägga till åtgärden rollcenter från målsidan

För att lägga till åtgärden rollcenter från fönstret Berätta

Se även

Med hjälp av den nya bokmärkesikonen kan du lägga till en åtgärdslänk på vilken sida som helst från
navigeringsmenyn i rollcentret. Du lägger till bokmärket från målsidan, d.v.s. sidan som du vill att åtgärden i
rollcentret ska öppnas på.

Ikonen för bokmärket visas i det övre högra hörnet på alla sidor och även i fönstret Berätta där du kan förse flera
sidor med ett effektivt bokmärke.

1. Öppna en sida som du vill ha en åtgärd för i ditt rollcenter.
2. Välj ikonen .

Ett åtgärdsnamn efter sidan läggs nu till på navigeringsmenyn i rollcentret.

1. Öppna fönstret Berätta och ange till exempel, försäljningsorder.
2. Hower över sökresultatet för sidan försäljningsorder och välj sedan ikonen .

Om det redan finns ett bokmärke för sidan är ikonen mörk ruta och beskrivningen visar "bokmärke".

Anpassa din arbetsyta
Arbeta med Business Central
Ändra grundinställningar
Ändra vilka funktioner som visas



Visa listor på olika sätt
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Artikellista

Se även

I högra hörnet i en lista i Business Central kan du hitta en ikon som gör att du kan välja hur listan med poster visas.
En lista kan visas som detaljerade rader, vilket är idealiskt när du behöver arbeta med många fält eller redigera fält i
listan. Du kan också växla till att visa poster som paneler, vilket är mer kompakt och visar mindre fält på den
specifika posten. Denna är mycket användbar för att få en översikt över flera transaktioner och är i synnerhet
användbar i mindre enheter, eftersom den är kompakt och enklare att klicka på.

På sidan Artiklar hjälper det att ha bilder för att få en snabb översikt över vad du säljer och växling till paneler ger
dig en artikelkatalog som du kan bläddra igenom. För listor som innehåller bilder, till exempel sidan artiklar, finns
det ett tredje alternativ att visa som stora paneler. Då visas stora bilder för varje post, men dessutom visas bara få
fält.

Du kan importera artikelbilder, antingen en i taget eller för flera artiklar samtidigt. Mer information finns i
importera flera artikelbilder.

Arbeta med Business Central
Registrera nya artiklar



Arbeta med rapporter och batch-jobb och XML-
portar
2019-10-14 • 4 minutes to read

NOTENOTE

Ange data att inkludera i rapporter

C a u t i o nC a u t i o n

Använda sparade inställningar

En rapport samlar in information som baseras på en viss uppsättning villkor och ordnar och visar informationen i
ett format som är lätt att läsa och kan skrivas ut och sparas som en fil. Det finns flera rapporter som du kan
använda i hela programmet. Rapporterna innehåller vanligtvis information i förhållande till kontexten på den
aktuella sidan. Till exempel sidan kund innehåller rapporter för de 10 främsta kunderna och fönstret
försäljningsstatistik.

Batchjobb och XMLports gör mer eller mindre detsamma som rapporter, men i syfte att utföra en process eller
exportera data. Till exempel batch-jobbet skapa betalningspåminnelser skapar påminnelsedokument för kunder
med förfallna betalningar.

Det här avsnittet avser huvudsakligen ”rapport”, men liknande information gäller för batch-jobb och XMLports.

Rapporter finns i fältet rapporter på markerade sidor eller du kan använda sökning  för att hitta rapporter efter
namn.

När du öppnar en rapport visas vanligtvis en sidan för förfrågan om batch-jobb, eller XMLport där du kan ange
olika alternativ och filter som avgör vad som inkluderas i rapporten.

Du kan ange att filter ska vara mer eller mindre på samma sätt som du anger filter för listor. Mer information finns i
Filtrering.

Avsnittet Filtrera lista efter på sidan för begäran innehåller en allmän filtreringsfunktion för rapporter. Dessa filter
är valfria.

Vissa rapporter ignorerar dessa filter, vilket innebär att oavsett vilka filter som anges i avsnittet Filtrera lista efter
är rapportens resultat detsamma. Det går inte att skapa en lista vars fält ignoreras i vilka rapporter, så du måste
experimentera med filtren om du använder dem.

Exempel: när du använder batch-jobbet Skapa betalningspåminnelser, ett filter för fältet
Kundreskontratransaktioner i Senast utskickad bet.påm.nivå kommer att ignoreras eftersom filter är fasta för
det batch-jobbet.

Sidan för begäran kan innehålla avsnittet sparade inställningar som innehåller en eller flera poster i rutan
Använd standardvärde från. En sparad inställning är i princip en förinställd grupp inställningar och filter som du
kan tillämpa på rapporten innan du förhandsgranskar eller skickar rapporten till en fil. Posten vid namn Senast
använda alternativ och filter med sparade inställningar är alltid tillgänglig. Den här posten anger rapporten till
att använda alternativ och filter som användes när du använde rapporten.

Att använda sparade inställningar är ett snabbt och säkert sätt att på ett konsekvent sätt generera rapporter som



NOTENOTE

Förhandsgranska en rapport

Spara rapporten

Schemalägga en rapportkörning

innehåller korrekta data. När du har angett rutan Använd standardvärde från till en sparad inställning kan du
ändrar valfria alternativ och filter innan du förhandsgranskar eller sparar rapporten. Utförda ändringar sparas inte i
de post för sparad ändring som du valde, utan sparas i stället i transaktionen Senast använda alternativ och
filter.

Om du innehar administratörsrättigheter kan du skapa och hantera sparade rapportinställningar för samtliga användare. Mer
information finns i Hantera sparade inställningar i rapporter och batch-jobb.

Välj knappen förhandsgranska om du vill visa rapporten. Använd menyraden i förhandsgranskningen av
rapporten när du vill:

Flytta mellan sidor

Zooma in och ut

Ändra storlek så att den passar sidan

Välj text

Du kan kopiera text från en rapport och sedan klistra in den någon annanstans, som en sida i Business
Central eller Microsoft Word. Med hjälp av musen kan du till exempel trycka och hålla där du vill börja och
flyttar sedan musen för att markera ett eller flera ord, meningar eller stycken. Du kan sedan trycka på höger
musknapp och välja Kopiera. Du kan klistra in den markerade texten där du vill.

Panorera dokumentet

Du kan flytta den synliga delen av rapporten i någon riktning så att du kan se andra områden eller
rapporten. Detta är användbart när du har zoomat in för att visa detaljerad information. Med hjälp av musen
kan du till exempel trycka och hålla musknappen var som helst i rapportens förhandsgranskning och sedan
flytta musen.

Hämta till en PDF-fil på datorn eller i nätverket.

Skriv ut

Du kan spara en rapport i ett PDF-dokument, Microsoft Word-dokument eller Microsoft Excel-dokument genom
att välja knappen skicka till, och sedan göra ditt val.

Du kan schemalägga eller köra batch-jobb för rapport att köras vid ett visst datum och tider. Planerade rapporter
och batch-jobb anges i jobbkön och behandlas vid den planerade tid, på liknande sätt som andra jobb. Du väljer
alternativet schema när du har valt knappen skicka till och sedan skriver du in information om t.ex. skrivare, tid
och datum. Rapporten läggs sedan till jobbkön och körs vid den angivna tidpunkten. När rapporten behandlas tas
artikeln bort från jobbkön. Mer information finns i Använda jobbköer för att schemalägga uppgifter.

Du kan välja att spara den behandlade rapporten till en fil, t.ex en Excel-, Word- eller PDF-fil, skriva ut den till en
viss skrivare eller bara behandlar rapporten. Om du väljer att spara rapporten som en fil skickas den bearbetade
rapporten till området Rapportinkorg i ditt Rollcenter, där du kan visa den.



Skriva ut en rapport

Skriva ut rapporter på thailändskaSkriva ut rapporter på thailändska

Ändra rapportlayouter

Se även

Du kan skriva ut en rapport från knappen Utskrift på alternativsidan som visas när du öppnar rapporten eller på
menyraden i förhandsgranskningen.

För den thailändska versionen av Business Central kan knappen utskrift inte skriva ut rapporter på rätt sätt på
grund av begränsningar i tjänsten som genererar den utskrivbara PDF-filen. I stället kan du öppna rapporten i
Word och spara den som utskrivbar PDF.

Du kan också be administratören att skapa en layout för en Word-rapport för de mest använda rapporterna. Mer
information finns i Hantera rapporter och dokumentlayouter .

En rapportlayout styr vad som ska visas i en rapport, hur den ordnas och hur den är formaterad. Om du vill växla
till en annan layout, se Ändra aktuell rapportlayout. Om du vill anpassa rapportens layout, se Skapa och ändra en
anpassad rapportlayout.

Ange skrivarval för rapporter
Arbeta med kalenderdatum och tider
Hantera rapport- och dokumentlayouter
Arbeta med Business Central



Ange skrivarval för rapporter
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Se även

Den här sidan är tom eftersom du inte har lagt upp särskilda skrivare för specifika rapporter. Vi arbetar på att lösa
detta.

Under tiden när du vill skriva ut en rapport måste du hämta rapporten som ett PDF-dokument först genom att
välja knappen skicka till. Sedan väljer du vilken typ av fil du vill ladda ner rapporten som, och här bör du välja
PDF-dokument. Nu kan du antingen öppna det PDF-dokumentet på en gång och skriva ut det, eller spara det
och skriva ut det senare.

Arbeta med Business Central
Kör batchjobb
Skicka dokument som e-post



     

Arbeta med rapporter och batch-jobb och XML-
portar
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NOTENOTE

Ange data att inkludera i rapporter

C a u t i o nC a u t i o n

Använda sparade inställningar

En rapport samlar in information som baseras på en viss uppsättning villkor och ordnar och visar informationen i
ett format som är lätt att läsa och kan skrivas ut och sparas som en fil. Det finns flera rapporter som du kan
använda i hela programmet. Rapporterna innehåller vanligtvis information i förhållande till kontexten på den
aktuella sidan. Till exempel sidan kund innehåller rapporter för de 10 främsta kunderna och fönstret
försäljningsstatistik.

Batchjobb och XMLports gör mer eller mindre detsamma som rapporter, men i syfte att utföra en process eller
exportera data. Till exempel batch-jobbet skapa betalningspåminnelser skapar påminnelsedokument för
kunder med förfallna betalningar.

Det här avsnittet avser huvudsakligen ”rapport”, men liknande information gäller för batch-jobb och XMLports.

Rapporter finns i fältet rapporter på markerade sidor eller du kan använda sökning  för att hitta rapporter efter
namn.

När du öppnar en rapport visas vanligtvis en sidan för förfrågan om batch-jobb, eller XMLport där du kan ange
olika alternativ och filter som avgör vad som inkluderas i rapporten.

Du kan ange att filter ska vara mer eller mindre på samma sätt som du anger filter för listor. Mer information finns
i Filtrering.

Avsnittet Filtrera lista efter på sidan för begäran innehåller en allmän filtreringsfunktion för rapporter. Dessa
filter är valfria.

Vissa rapporter ignorerar dessa filter, vilket innebär att oavsett vilka filter som anges i avsnittet Filtrera lista efter
är rapportens resultat detsamma. Det går inte att skapa en lista vars fält ignoreras i vilka rapporter, så du måste
experimentera med filtren om du använder dem.

Exempel: när du använder batch-jobbet Skapa betalningspåminnelser, ett filter för fältet
Kundreskontratransaktioner i Senast utskickad bet.påm.nivå kommer att ignoreras eftersom filter är fasta
för det batch-jobbet.

Sidan för begäran kan innehålla avsnittet sparade inställningar som innehåller en eller flera poster i rutan
Använd standardvärde från. En sparad inställning är i princip en förinställd grupp inställningar och filter som
du kan tillämpa på rapporten innan du förhandsgranskar eller skickar rapporten till en fil. Posten vid namn
Senast använda alternativ och filter med sparade inställningar är alltid tillgänglig. Den här posten anger
rapporten till att använda alternativ och filter som användes när du använde rapporten.

Att använda sparade inställningar är ett snabbt och säkert sätt att på ett konsekvent sätt generera rapporter som



   

NOTENOTE

Förhandsgranska en rapport

Spara rapporten

Schemalägga en rapportkörning

innehåller korrekta data. När du har angett rutan Använd standardvärde från till en sparad inställning kan du
ändrar valfria alternativ och filter innan du förhandsgranskar eller sparar rapporten. Utförda ändringar sparas inte
i de post för sparad ändring som du valde, utan sparas i stället i transaktionen Senast använda alternativ och
filter.

Om du innehar administratörsrättigheter kan du skapa och hantera sparade rapportinställningar för samtliga användare.
Mer information finns i Hantera sparade inställningar i rapporter och batch-jobb.

Välj knappen förhandsgranska om du vill visa rapporten. Använd menyraden i förhandsgranskningen av
rapporten när du vill:

Flytta mellan sidor

Zooma in och ut

Ändra storlek så att den passar sidan

Välj text

Du kan kopiera text från en rapport och sedan klistra in den någon annanstans, som en sida i Business
Central eller Microsoft Word. Med hjälp av musen kan du till exempel trycka och hålla där du vill börja och
flyttar sedan musen för att markera ett eller flera ord, meningar eller stycken. Du kan sedan trycka på
höger musknapp och välja Kopiera. Du kan klistra in den markerade texten där du vill.

Panorera dokumentet

Du kan flytta den synliga delen av rapporten i någon riktning så att du kan se andra områden eller
rapporten. Detta är användbart när du har zoomat in för att visa detaljerad information. Med hjälp av
musen kan du till exempel trycka och hålla musknappen var som helst i rapportens förhandsgranskning
och sedan flytta musen.

Hämta till en PDF-fil på datorn eller i nätverket.

Skriv ut

Du kan spara en rapport i ett PDF-dokument, Microsoft Word-dokument eller Microsoft Excel-dokument genom
att välja knappen skicka till, och sedan göra ditt val.

Du kan schemalägga eller köra batch-jobb för rapport att köras vid ett visst datum och tider. Planerade rapporter
och batch-jobb anges i jobbkön och behandlas vid den planerade tid, på liknande sätt som andra jobb. Du väljer
alternativet schema när du har valt knappen skicka till och sedan skriver du in information om t.ex. skrivare, tid
och datum. Rapporten läggs sedan till jobbkön och körs vid den angivna tidpunkten. När rapporten behandlas tas
artikeln bort från jobbkön. Mer information finns i Använda jobbköer för att schemalägga uppgifter.

Du kan välja att spara den behandlade rapporten till en fil, t.ex en Excel-, Word- eller PDF-fil, skriva ut den till en
viss skrivare eller bara behandlar rapporten. Om du väljer att spara rapporten som en fil skickas den bearbetade
rapporten till området Rapportinkorg i ditt Rollcenter, där du kan visa den.



Skriva ut en rapport

Skriva ut rapporter på thailändskaSkriva ut rapporter på thailändska

Ändra rapportlayouter

Se även

Du kan skriva ut en rapport från knappen Utskrift på alternativsidan som visas när du öppnar rapporten eller på
menyraden i förhandsgranskningen.

För den thailändska versionen av Business Central kan knappen utskrift inte skriva ut rapporter på rätt sätt på
grund av begränsningar i tjänsten som genererar den utskrivbara PDF-filen. I stället kan du öppna rapporten i
Word och spara den som utskrivbar PDF.

Du kan också be administratören att skapa en layout för en Word-rapport för de mest använda rapporterna. Mer
information finns i Hantera rapporter och dokumentlayouter .

En rapportlayout styr vad som ska visas i en rapport, hur den ordnas och hur den är formaterad. Om du vill växla
till en annan layout, se Ändra aktuell rapportlayout. Om du vill anpassa rapportens layout, se Skapa och ändra en
anpassad rapportlayout.

Ange skrivarval för rapporter
Arbeta med kalenderdatum och tider
Hantera rapport- och dokumentlayouter
Arbeta med Business Central



Hantera sparade inställningar för rapporter och
batch-jobb
2019-10-14 • 2 minutes to read

NOTENOTE

För att skapa och ändra inställningarna för alla användare

IMPORTANTIMPORTANT

När användaren kör en rapport visas vanligtvis en sida där han eller hon kan välja alternativ och ange filter för att
ändra den data som inkluderas i den genererade rapporten. Denna sida kallas sidan för förfrågan. En rapport kan
omfatta en eller flera sparade(e) inställning(ar) som användarna kan tillämpa på rapporten från sidan för
förfrågan. Sparade inställningar är i grunden fördefinierade alternativ och filter. Att använda sparade inställningar
är ett snabbt och säkert sätt att på ett konsekvent sätt generera rapporter som innehåller korrekta data. Mer
information finns i Använda sparade inställningar.

Det här avsnittet avser huvudsakligen ”rapport”, men liknande information gäller för batch-jobb.

Om du har rätt behörigheter kan du visa, ändra och skapa sparade inställningarna för alla rapporter för alla
användare i företaget. Du kan tilldela sparade inställningar för en rapport till individuella användare eller alla
användare i företaget.

Du hanterar sparade inställningar från sidan Rapportinställningar. Det finns två sätt att öppna denna sida:

Välj ikonen  och ange Rapportinställningar och välj sedan relaterad länk.
Öppna en rapport, välj söktexten bredvid fältet Använda standardvärden från och sedan välja åtgärden Välj
från komplett lista.

Denna sida visar samtliga befintliga poster för sparade inställningar för samtliga användare. Om det finns ett
användarnamn i fältet Tilldelad till kan endast denna användare använda de sparade inställningarna för
associerad rapport. Om det finns en bock i fältet Dela med samtliga användare kan samtliga användare
använda de sparade inställningarna för rapporten.

Via sidan Rapportinställningar kan du:

Välj åtgärden Nytt för att skapa en ny post för sparade inställningar från grunden.
Välja en post för sparade inställningar i listan och sedan välja åtgärden Kopiera för att skapa en kopia.
Välja en post för sparade inställningar i listan och sedan välja åtgärden Redigera för att ändra en post för
sparade inställningar.

Var noggrann när du väljer namn för en post för sparade inställningar. Om du skapar en post för sparade inställningar för
samtliga användare, och du ger denna post samma namn som en befintlig post för sparade inställningar som endas tilldelats
en specifik användare, så kommer denna användare inte att kunna använda posten för sparade inställningar som tilldelats
alla. I avsnittet Sparade inställningar på sidan för rapportförfrågan kommer användaren att se två sparade poster för
sparade inställningar med samma namn. Oavsett vilket alternativ han eller hon väljer kommer emellertid posten för
användarspecifika sparade inställningar att användas.



NOTENOTE

Se även

Funktionen för sparade inställningar finns bara för rapporter där värdet egenskapen SaveValues på sidan för
rapportförfrågan har angetts som Ja. Egenskapen SaveValues anges i utvecklingsmiljön.

Arbeta med rapporter och batch-jobb och XMLports

https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics-nav/savevalues-property


Visa testrapporter före bokföring
2019-10-14 • 2 minutes to read

NOTENOTE

Så här skriver du ut testrapporter före bokföringen av inköpsfakturor:

Se även

När du vill bokföra ett dokument, t.ex. en beställning, faktura eller kreditnota, kan du testa dokumentet för att
försäkra dig om att inga valutauppgifter finns som kan spärra bokföringen.

Följande procedur handlar om testning innan du bokför ett inköpsdokument. Funktionen fungerar på samma sätt för
försäljningsdokument.

1. Välj ikonen  och ange Inköpsfakturor och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna den inköpsfaktura som du vill testa.
3. Välj åtgärden Testrapport.

Alla delar av inköpsfakturan testas och resultatet presenteras i en rapport. Om rapporten påvisar något fel eller
saknad information måste du korrigera detta innan du bokför inköpsfakturan.

Bokför dokument och journaler
Arbeta med Business Central



Kör batch-jobb och XML-portar
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Så här kör du ett batch-jobb:

Se även

Ett batch-jobb i är en rutin som bearbetar data i omgångar, till exempel batch-jobbet Justera valutakurser. Det
finns batch-jobb som utför regelbundna redovisningsaktiviteter, som till exempel att stänga resultaträkningen i
slutet av ett räkenskapsår. Många batch-jobb utför beräkningsarbetet, t.ex beräkning av dröjsmålsränta,
valutakursjustering och beräkning av styckkostnaden.

Ett batch-jobb påminner om en rapport, förutom att batch-jobbet använder resultatet från åtgärden för att
uppdatera informationen direkt, i stället för att skriva ut resultatet.

Du kan schemalägga när ett batchjobb körs. Mer information finns i Använda jobbköer för att schemalägga
uppgifter.

1. Öppna definitionssidan för önskat batch-jobb, välj ikonen , ange namnet på batch-jobbet och välj sedan
relaterad länk.

2. Om snabbfliken Alternativ finns för batch-jobbet fyller du i fälten för att bestämma vad batch-jobbet ska
utföra.

3. Sidan kanske innehåller en eller flera snabbflikar med filter, som du kan använda för att begränsa vilka data
som ingår i batch-jobbet. Du kan ange villkor i de föreslagna filtren eller lägga till fler filter.

4. Klicka på OK för att starta batchjobbet.

Sortera, söka och filtrera listor
Använda jobbköer för att schemalägga uppgifter
Arbeta med Business Central



Hantera rapport- och dokumentlayouter
2019-10-14 • 3 minutes to read

NOTENOTE

Översikt över Word-rapportlayout

En rapportlayout kontrollerar rapportens format och innehåll, som vilka datafält i en rapportdatauppsättning
som visas i rapporten och hur de ordnas, textstil, bilder och mycket annat. Från Business Central kan du ändra
vilken layout som används på en rapport, skapa en ny layout eller ändra befintliga layouter.

I Business Central, omfattar termen "rapporter" även externa dokument som t.ex. fakturor och bekräftelser av inköpsorder
som du skickar till kunder som PDF-filer.

En rapportlayout ställer i synnerhet in följande:

Rubrik- och datafälten som ska inkluderas från datauppsättningen för Business Central-rapporten.
Textformatet, till exempel teckensnittstyp, storlek och färg.
Företagslogotypen och dess position.
Allmänna sidinställningar, till exempel marginaler och bakgrundbilder.

En rapport kan ställas in med åtskilliga rapportlayouter, som du kan växla mellan. Du kan använda en av de
inbyggda rapportlayouterna, eller så kan du skapa anpassade rapportlayouter och tilldela dem till dina
rapporter efter behov. Mer information finns i Så här skapar du en anpassad rapport eller dokumentlayout.

Det finns två typer av rapportlayouter som du kan använda i rapporter, Word och RDLC.

En Word-rapportlayout är baserad på Word-dokument (filtypen .docx). Word-rapportlayouter aktiverar du för
att utforma rapportlayouter, med hjälp av Microsoft Word 2013 eller senare. En Word-rapportlayout bestämmer
rapportens innehåll - styr hur innehållselement organiseras och hur de ser ut. Ett Word-dokument med
rapportlayout använder vanligtvis tabeller för att ordna innehållet, där cellerna kan innehålla datafält, text eller
bilder.



Översikt över RDLC-layout

Inbyggda och anpassade rapportlayouter

Avgöra om du ska använda en Word- eller RDLC-rapportlayout

RDLC-layouter baseras på layouter för klientrapportdefinition (.rdlc- eller .rdl-filtyper). Dessa layouter skapas
och ändras genom att använda SQL Server Report Builder. Designbegreppet för RDLC-layouter liknar Word-
layouter, där layouten definierar det allmänna formatet på rapporten och bestämmer vilka fält från
datauppsättningen som ska inkluderas. Att utforma RDLC-layouter är mer avancerat än Word-layouter. Mer
information finns i Designa RDLC rapportlayouter .

Business Central innehåller flera inbyggda layouter. Inbyggda layouter är fördefinierade layouter som har
utformats för särskilda rapporter. Business Central-rapporter ska ha en inbyggd layout som antingen en RDLC-
rapportlayout, Word-rapportlayout eller i vissa fall både och. Du kan inte ändra en inbyggd rapportlayout från
Business Central-klienten, men du kan använda dem som utgångspunkt för att skapa egna anpassade
rapportlayouter.

Anpassa layouter är rapportlayouter som du designar för att ändra utseendet på en rapport. Du skapar
vanligtvis en anpassad layout baserad på en inbyggd layouten, men du kan skapa dem från noll eller från en
kopia av en befintligt anpassad layout. Anpassa layouter göra att du kan ha flera layouter för samma rapport
som du kan växla mellan när det behövs. Du kan till exempel ha olika layouter för varje Business Central-
företag, eller så kan du ha olika layouter för samma företag för vissa tillfällen eller händelser, som en viss
kampanj eller semesterperiod.

En rapportlayout kan baseras på antingen ett Word-dokument eller en RDLC-fil. Att bestämma om du vill
använda en Word-rapportlayout eller RDLC-rapportlayout beror på hur du vill att den genererade rapporten
ska se ut, och din kunskap om Word och SQL Server Report Builder.

https://docs.microsoft.com/dynamics-nav/Designing-RDLC-Report-Layouts


Se även

De allmänna designbegreppen för Word- och RDLC-layouter är mycket lika varandra. Däremot har varje typ
vissa designfunktioner som påverkar hur den genererade rapporten visas i Business Central. Det betyder att
samma rapport kan se olika ut när du använder Word-rapportlayouten jämfört med RDLC-rapportlayouten.

Processen för att skapa Word-rapportlayouter och RDLC-rapportlayouter i rapporter är densamma. Den
huvudsakliga skillnaden är det sätt som du ändrar layouterna. Word-rapportlayouter är oftast lättare att skapa
och ändra än RDLC-rapportlayouter, eftersom du kan använda Word. RDLC-rapportlayouter ändras genom att
använda SQL Server Report Builder som är till för mer avancerade användare.

Information om hur du ändrar vilken layout som ska användas finns i Ändra aktuell layout

Uppdatera rapport- eller dokumentlayouter
Arbeta med Business Central
Så här skapar och ändrar du en anpassad rapport eller dokumentlayout
Så här importerar och exporterar du en anpassad rapport eller dokumentlayout
Skicka dokument som e-post
Arbeta med rapporter och batch-jobb och XMLports



 

Uppdatera rapport- eller dokumentlayouter
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här uppdaterar du en eller flera anpassade rapportlayouter

Så här testar du uppdateringar för en anpassade rapportlayout

Begränsningar för uppdatering av anpassad rapportlayout

Ibland kan du behöva uppdatera en anpassad rapportlayout som används i en rapport. Det krävs när en
designändring har skett för rapportens datauppsättning, till exempel att ett fält som används i layouten har tagits
bort från rapportdatauppsättningen. Om en rapportlayout kräver att uppdatering kommer du att få ett
felmeddelande när du försöker att förhandsgranska, skriva ut eller spara rapporten.

Du kan automatiskt uppdatera rapportlayouten från felmeddelandet som visas när du kör en rapport genom att
välja knappen Ja på felmeddelandet. Eller, innan du kör rapporter, kan du uppdatera specifika rapportlayouter eller
alla anpassade rapportlayouter som kan påverkas av datauppsättningsändringar.

Du kan också välja att testa uppdateringarna utan att tillämpa de nödvändiga ändringarna i de anpassade
rapportlayouterna. På så sätt kan du se vilka ändringar som kommer att tillämpas i rapportlayouten och identifiera
eventuella fel i processen. Från testresultaten kan du öppna de anpassade rapportlayouterna direkt och åtgärda
eventuella fel. Vi rekommenderar att du testar rapportlayoutuppdateringarna innan du tillämpar dem.

Alla rapportdatauppsättningsändringar kan inte uppdateras automatiskt i rapportlayouter. För vissa ändringar
krävs att du redigerar rapportlayouten manuellt. Mer information finns i Begränsningar för uppdatering av
anpassad rapportlayout.

1. Välj ikonen  och ange Rapportlayouter och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan rapportlayouter, om du vill uppdatera in en viss layout i listan, väljer du layouten från listan och
sedan åtgärden uppdatera layouten. Eller, om du vill uppdatera alla standardrapportlayouter för företaget,
klickar du på åtgärden uppdatera alla layouter.

Om inga fel uppstår tillämpas uppdateringarna för rapportlayouterna. Om fel uppstår visas ett meddelande med
felen. Då måste du åtgärda felen genom att redigera den anpassade rapportlayouten manuellt. Mer information
finns i Åtgärda fel.

1. Välj ikonen  och ange Val av rapportlayout och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan Val av rapportlayout väljer du åtgärden Testlayoutuppdateringar.

Ändringar till rapportlayouterna testas men tillämpas inte på de faktiska rapportlayouterna. På sidan
Uppdateringslogg för rapportlayout visas med status för potentiella uppdateringar för varje rapportlayout. Om
det finns fel för en rapportlayout kan du öppna rapportlayouten direkt från meddelandet och åtgärda felen. Mer
information finns i Åtgärda fel.

Det finns flera typer av ändringar som den automatiska uppdateringen kan tillämpa för anpassade rapportlayouter.
Ett fält som används i layouten kan till exempel ha tagits bort från rapportdatauppsättningen. Däremot kan den
automatiska uppdateringen inte hantera följande ändringar i en rapportdatauppsättning.

1. Borttagna fält, rubriker eller dataobjekt.

2. Dubblettfältnamn i rapportlayouten efter att namnet på fältet har ändrats i datauppsättningen. Det här ska



  Åtgärda fel

Se även

behandlas som ett designfel.

3. Uppgraderingsscenarier där det finns flera iterationer av en rapportlayout som orsakar flera
namnbytesåtgärder för samma fält, rubriker eller dataobjekt.

Om något av dessa problem identifieras i uppdateringsprocessen kan inte uppdateringen tillämpas. Du måste
åtgärda problemen manuellt, till exempel genom att redigera rapportlayouten i Word eller via programmering
med hjälp av kodenheter för uppgradering.

Om du får ett felmeddelande när du uppdaterar eller testar rapportlayoutuppdateringar måste du troligtvis ändra
rapportlayouten för att lösa problemet. Läs felmeddelandet för att fastställa orsaken till problemet.

De mest vanliga problemet inträffar när ett fält som användes på layout har tagits bort från
rapportdatauppsättningen. I det här fallet visas en rad i felmeddelandet som anger att en artikel har tagits bort. För
att lösa problemet måste du ändra layouten och ta bort fältet i fråga.

Mer information finns i Skapa och ändra en anpassad rapportlayout.

Försök att uppdatera layouten på nytt när du har ändrat layouten.

Hantera rapportlayouter
Arbeta med rapporter och batch-jobb och XMLports



Så här skapar och ändrar du en anpassad rapport
eller dokumentlayout
2019-10-14 • 5 minutes to read

NOTENOTE

Så här skapar du en anpassad layout

Som standard kommer en rapport ha inbyggd rapportlayout, antingen RDLC- eller Word-rapportlayout eller båda
typerna. Du kan inte ändra inbyggda layouter. Du kan skapa egna anpassade layouter som du kan använda för att
ändra utseendet på rapporten när den visas, skrivs ut eller sparas. Du kan skapa flera anpassade rapportlayouter
för samma rapport, och sedan byta layout som används av en rapport efter behov.

I Business Central, omfattar termen "rapporter" även externa dokument som t.ex. fakturor och bekräftelser av inköpsorder
som du skickar till kunder som PDF-filer.

Om du vill skapa en anpassad layout kan du antingen skapa en kopia av en befintlig anpassad layout eller lägga till
en ny anpassad layout, som baseras i de flesta fall på en inbyggd layout. När du lägger till en ny anpassad layout
kan du välja att lägga till en RDLC-rapportlayout, Word-rapportlayout eller både och. Den nya anpassade layouten
baseras automatiskt på den inbyggda layouten för rapporten, om en är tillgänglig. Om det inte finns någon
inbyggd layout för typen, skapas en ny tom layout som du måste ändra och utforma från noll. Mer information om
RDLC- och Word-rapportlayouter, inbyggda och anpassade layouter och mer finns i Hantera rapportlayouter .

1. Välj ikonen  och ange Val av rapportlayout och välj sedan relaterad länk.

På sidan Val av rapportlayout visas alla rapporter som är tillgängliga i företaget som har angetts i fältet
Företagsnamn högst upp på sidan.

2. Ange fältet Företag till företaget som du vill skapa rapportlayouten i.

3. Markera raden för rapporten som du skapa layouten för och välj sedan Anpassa layouter.

På sidan Anpassa rapportlayouter visas alla anpassade layouter som är tillgängliga för den valda
rapporten.

4. Om du vill skapa en kopia av en befintlig anpassad layout, markera den befintliga anpassade layouten i listan
och välj sedan Kopiera.

Kopian av den anpassade layouten visas på sidan Anpassa rapportlayouter och har orden Kopia av i fältet
Beskrivning.

5. Om du vill lägga till en ny anpassad layout som baseras på en inbyggd layout gör du följande:

a. Välj åtgärden Ny. På sidan Infoga inbyggd layout för en rapport visas. Fälten ID och Namn fylls i
automatiskt.

b. Om du vill lägga till en anpassad Word-rapportlayouttyp markerar du kryssrutan Infoga Word-layout.
c. Om du vill lägga till en anpassad RDLC-rapportlayouttyp markerar du kryssrutan Infoga RDLC-layout.
d. Välj OK.
De nya anpassade layouterna visas på sidan Anpassa rapportlayouter. Om en ny layout baseras på en
inbyggd layout får den orden Kopia av en inbyggd layout i fältet Beskrivning. Om det inte fanns en
inbyggd layout för rapporten, får den nya layouten orden Ny layout i fältet Beskrivning, vilket anger att



Ändra en anpassad layout

Ändra en anpassad layoutÄndra en anpassad layout

Så här gör du ändringar i en Word-rapportlayout

TIPTIP

Inbäddade teckensnitt i Word-ayouter för konsistensInbäddade teckensnitt i Word-ayouter för konsistens

Ta bort rubrik- och datafält i Word-layouterTa bort rubrik- och datafält i Word-layouter

den anpassade layouten är tom.

6. Som standard är fältet Företagsnamn tomt, vilket betyder att den anpassade layouten är tillgänglig för
rapporten i alla företag. För att du ska kunna göra den anpassade layouten tillgänglig väljer du Redigera
och ställer sedan in fältet Företagsnamn till företaget som du vill ha.

Den anpassade layouten har skapats. Du kan nu ändra den anpassade layouten efter behov.

Om du vill ändra en rapportlayout måste du först exportera rapportlayouten som en fil till en plats på din dator
eller nätverk, och sedan öppna det exporterade dokumentet och göra ändringarna. När du är klar med ändringarna
importerar du rapportlayouten.

1. Du kan exportera en anpassad layout från sidan anpassade rapportlayouter. Om sidan inte redan är
öppen, sök efter och öppna Val av rapportlayout, välj rapporten med layouten som du vill ändra och välj
sedan åtgärden Anpassade layouter.

2. På sidan anpassade rapportlayouter väljer du den layout som du vill ändra, anger exportera layout, och
välj spara eller Spara som för att spara rapportlayouten till en plats på datorn eller i nätverket.

3. Öppna rapportlayoutdokumentet som du sparade och gör ändringar.

Om du ändrar layouten i Word, öppna layoutdokumentet i Word. Redigera information, finns i avsnittet att
göra ändringar i rapportlayout.

RDLC rapportlayouter är mer avancerade än Word rapportlayouter. Mer information om att ändra en
RDLC-rapportlayout finns i Designa RDLC rapportlayout.

Glöm inte att spara ändringar när du är klar.

4. Gå tillbaka till sidan anpassade rapportlayouter, välj rapportlayouten som du har exporterats och ändrats,
och välj sedan åtgärden Importera layout.

5. I dialogrutan Importera väljer du Välj för att hitta och välja dokumentet och väljer sedan Öppna.

Du kan göra allmänna formaterings- och layoutändringar, t.ex ändra textteckensnittet, lägga till och ändra en tabell
eller ta bort ett datafält, genom att använda de grundläggande redigeringsfunktionerna i Word.

Om du designar en Word-rapportlayout från noll eller lägger till nya datafält, starta då genom att lägga till en tabell
som innehåller rader och kolumner som kommer att innehålla datafälten.

Visa tabellstödlinjerna så att du kan se gränserna mellan tabellceller. Kom ihåg att dölja stödlinjerna när du har redigerat klart.
För att visa eller dölja tabellstödlinjer, välj tabellen och välj under Visa stödlinjer på fliken Tabell under Layout.

För att säkerställa att rapporterna alltid visas och skrivs ut med planerade teckensnitt, oavsett om en användare
öppnar eller skriver ut rapporter, kan du bädda in teckensnitt i Word-dokumentet. Men tänk på att inbäddade
teckensnitt kan öka storleken på de Word-filerna väsentligt. Mer information om inbäddade teckensnitt i Word
finns i inbäddade teckensnitt i Word, PowerPoint eller Excel.

https://docs.microsoft.com/dynamics-nav/Designing-RDLC-Report-Layouts
https://support.office.com/en-us/article/Embed-fonts-in-Word-PowerPoint-or-Excel-cb3982aa-ea76-4323-b008-86670f222dbc


Så här tar du bort en rubrik eller ett datafältSå här tar du bort en rubrik eller ett datafält

Lägga till datafältLägga till datafält

Se även

Rubrik- och datafält för en rapport finns i innehållskontroller i Word. Efterföljande diagram illustrerar en
innehållskontroll när den har valts i Word-dokumentet.

Namnet på rubriken eller datafältet visas i innehållskontrollen. I exemplet är fältnamnet CompanyAddr1.

1. Högerklicka på fältet som du vill ta bort och välj Ta bort innehållskontroll.

Innehållskontrollen tas bort, men fältnamnet förblir som text.

2. Ta bort den återstående texten efter behov.

Lägga till datafält från en -rapportdatauppsättning är mer avancerat och kräver viss kunskap om
rapportdatauppsättningen. Information om att lägga till fält för data, etiketter, data och bilder finns i Lägga till fält
till en Word-rapportlayout.

Hantera rapportlayouter
Ändra aktuell rapportlayout
Så här importerar och exporterar du en anpassad rapport eller dokumentlayout
Arbeta med rapporter och batch-jobb och XMLports
Arbeta med Business Central



Så här importerar och exporterar du en anpassad
rapport eller dokumentlayout
2019-10-14 • 2 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

Så här exporterar du en rapportlayout till en filSå här exporterar du en rapportlayout till en fil

Så här importerar du en rapportlayoutfilSå här importerar du en rapportlayoutfil

Se även

Du kan importera och exportera en befintlig anpassad rapportlayout som en fil till och från en plats på datorn och
nätverket. Du kan till exempel exportera en rapportlayout och sedan skicka filen till en annan person för att ändra.
Den personen kan sedan göra ändringar i layouten och returnera filen till dig så att du kan importera tillbaka den
till.

Du kan inte importera eller exportera inbyggda rapportlayouter.

1. Välj ikonen  och ange Val av rapportlayout och välj sedan relaterad länk.

2. Markera raden för rapporten som innehåller den anpassade layout som du vill exportera, och sedan på
fliken Start, i gruppen Process , välj Anpassa layouter.

3. På sidan Rapportlayouter markerar du den rapportlayout som du vill exportera till en fil, och sedan på
fliken Start i gruppen Process och väljer Exportera layout.

4. Välj Spara i dialogrutan Exportera fil och spara sedan filen på ett ställe på datorn eller nätverket.

1. Se till att den relevanta filen som definierar rapportlayouten är tillgänglig på din dator eller i ditt nätverk.

En Word-rapportlayoutfil måste ha filtypstillägget .docx. En RDLC-rapportlayoutfil måste ha filtypstillägget
.rdlc eller .rdl.

2. Välj ikonen  och ange Val av rapportlayout och välj sedan relaterad länk.

3. Markera raden för rapporten som du vill importera rapportlayouten till och sedan på fliken Start, i gruppen
Process , välj Anpassa layouter.

4. På sidan Rapportlayouter markerar du den rapportlayout som du vill importera en fil till, och sedan på
fliken Start i gruppen Process och väljer Importera layout.

5. Välj dokumentet som definierar rapportlayouten i dialogrutan Importera och välj sedan Öppna.

Den ursprungliga anpassade rapportlayouten ersätts med den importerade rapportlayouten.

Skapa och ändra en anpassad rapportlayout
Hantera rapport- och dokumentlayouter
Arbeta med rapporter och batch-jobb och XMLports



Ändra aktuell rapportlayout
2019-10-14 • 2 minutes to read

TIPTIP

Så här ändrar du layout som används i en rapport

NOTENOTE

Så här anger du en anpassad layout på en rapport

En rapport kan ställas in med fler än en rapportlayout som du kan växla mellan.

Beroende på layouterna som finns tillgängliga för en rapport kan du välja att använda en inbyggd RDLC-
rapportlayout, en inbyggd Word-rapportlayout eller en anpassad layout. Mer information om RDLC- och Word-
rapportlayouter, inbyggda och anpassade layouter och mer finns i Hantera rapportlayouter .

Dokumentrapporter (inte listor) som använder en Word-rapportlayout är vanligtvis snabbare än de med en RDLC-
rapportlayout. Om du har möjlighet att välja mellan ett ord eller en RDLC-rapportlayout för en dokumentrapport kan du
alltså använda Word-rapportlayouten för bästa prestanda.

1. Välj ikonen  och ange Val av rapportlayout och välj sedan relaterad länk.
Sidan Val av rapportlayout visar alla rapporter som är tillgängliga i företaget som har angetts i fältet Företag
högst upp på sidan. Fältet Vald layout anger den layout som används i rapporten för närvarande.

2. Ange fältet Företag fältet högst upp på sidan till företaget som inkluderar rapporten.
3. I raden för rapporten i listan och anger du fältet Vald layout till ett av följande alternativ för att ändra layouten

som används för en rapport:
RDLC (inbyggd), använder den inbyggda RDLC-rapportlayouten i rapporten.
Word (inbyggd), använder den inbyggda Word-rapportlayouten i rapporten.
Anpassad använder en anpassad layout i rapporten.

Du kan se vilka anpassade layouter som är tillgängliga för rapporten i faktaboxen Rapportlayoutdelar. Om det
inte finns några anpassade layouter för rapporten, måste du skapa en först. Om du väljer det här alternativet, gå
vidare till nästa procedur för att ange den anpassade layout som du vill använda.

Om du väljer RDLC (inbyggt) eller Word (inbyggt) och du får ett felmeddelande att rapporten inte har en layout för den
angivna typen, måste du välja ett annat layoutalternativ eller skapa en anpassad rapportlayout av den typ som du vill
använda.

Om du har valt en inbyggd RDLC- eller Word-rapportlayout krävs ingen mer åtgärd och layouten används i när
rapporten körs nästa gång.

1. Du anger vilken anpassad layout som ska användas i rapporten på sidan Anpassad rapportlayout. Om sidan
Anpassad rapportlayout inte är öppet väljer du sökknappen i fältet Rapportlayoutbeskrivning.

2. På sidan Rapportlayoutbeskrivning markera raden för anpassad layout som du vill använda, och stäng
sedan sidan.

Du återgår till sidan Val av rapportlayout. Namnet på den valda anpassade layouten visas i fältet Anpassad
layoutbeskrivning. Den anpassade layouten används nästa gången som du kör rapporten.



Se även
Hantera rapportlayouter
Arbeta med Business Central



Lägga till fält i en Word-rapportlayout
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NOTENOTE

Så här öppnar du den anpassade XML-delen för rapporten i Word

Så här lägger du till en rubrik eller ett datafältSå här lägger du till en rubrik eller ett datafält

Så här lägger du till upprepande rader med datafält för att skapa en listaSå här lägger du till upprepande rader med datafält för att skapa en lista

En rapportdatauppsättning kan bestå av fält som visar rubriker, data och bilder. I det här avsnittet beskrivs
proceduren för att lägga fält i en rapportdatauppsättning i en befintlig Word-rapportlayout för en rapport. Du
lägger till fält genom att använda den anpassade Word XML-delen för rapporten och att lägga till
innehållskontroller som mappar till fälten på rapportdatauppsättningen. Att lägga till fält kräver att du har viss
kunskap om rapportens datauppsättning så att du kan identifiera fälten som du vill lägga till i layouten.

Du kan inte ändra inbyggda rapportlayouter.

1. Öppna sedan Word-rapportlayoutdokumentet i Word, om inte redan har öppnats.

Mer information finns i Skapa och ändra en anpassad rapportlayout.

2. Visa fliken Utvecklare på menyfliken i Microsoft Word.

Som standard visas fliken Utvecklare inte på menyfliken. Mer information finns i Visa fliken Utvecklare på
menyfliken.

3. På fliken Utvecklare väljer du XML-mappningsruta.

4. I rutan XML-mappning i listrutan Anpassad XML-del väljer du den anpassade XML-delen för LÄGG
TILL INKLUDERA rapporten som vanligen är sist i listan. Namnet på den anpassade XML-delen har
följande format:

urn:microsoft-dynamics-nav/reports/report_name/ID

report_name är namnet som har tilldelats rapporten.

ID är rapportens id-nummer.

När du har valt den anpassade XML-delen visar XML-mappningsrutan de rubriker och fältkontroller som är
tillgängliga för rapporten.

NOTENOTE

1. Placera markören i det dokument som du vill lägga till kontrollen i.

2. I rutan XML-mappning högerklickar du på kontrollen som du vill lägga till, väljer Infoga
innehållskontroll och väljer sedan Vanlig text.

Du kan inte lägga till ett fält genom att manuellt skriva datauppsättningsfältets namn i innehållskontrollen. Du måste
använda fönstret XML-mappning för att mappa fälten.

1. I en tabell lägger du till en tabellrad som innehåller en kolumn för varje fält som du vill upprepa.

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=389631


Lägga till bildfält

IMPORTANTIMPORTANT

Så här lägger du till en bildSå här lägger du till en bild

Översikt över anpassad XML-del

XML-struktur för anpassad XML-delXML-struktur för anpassad XML-del

XML-ELEMENT DESCRIPTION

<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> Rubrik

<WordReportXmlPart xmlns="urn:microsoft-dynamics-
365/report/<reportname>/<id>/"

XML-namnområdespecifikation. <reportname>  är det namn
som har tilldelats rapporten. <id>  är det ID som har
tilldelats rapporten.

Den här raden fungerar som en platshållare för de upprepande fälten.

2. Markera hela raden.

3. I rutan XML-mappning högerklickar du på kontrollen som motsvarar rapportdataobjektet som innehåller
fälten som du vill upprepa, välj Infoga innehållskontroll och välj Upprepande.

4. Lägg till de upprepande fälten på raden enligt följande:

a. Placera pekaren i en kolumn.

b. I rutan XML-mappning högerklickar du på kontrollen som du vill lägga till, väljer Infoga
innehållskontroll och väljer sedan Vanlig text.

c. Upprepa steg a och b för varje fält.

En rapportdatauppsättning kan omfatta ett fält som innehåller en bild, t.ex. ett företagslogotyp eller en bild av en
artikel. Om du vill lägga till en bild från rapportdatauppsättningen infogar du en Bild-innehållskontroll.

Bilder justeras i det övre vänstra hörnet av innehållskontrollen och storleksändras automatiskt i förhållande för att
passa gränsen för innehållskontrollen.

Du kan bara lägga till bilder som har ett format som stöds av Word, till exempel .bmp-, .jpeg- och .png-filtyper. Om du lägger
till en bild som har ett format som inte stöds i Word, kommer du att få ett fel när du kör rapporten från LÄGG TILL
INKLUDERA klient

1. Placera pekaren i det dokument som du vill lägga till kontrollen i.

2. I rutan XML-mappning högerklickar du på kontrollen som du vill lägga till, väljer Infoga
innehållskontroll och väljer sedan Bild.

3. För att öka eller minska bildstorleken drar du ett storlekshandtag bort från eller mot mitten av
innehållskontrollen.

Word-rapportlayouter bygger på anpassade XML-delar. En anpassad XML för en rapport består av element som
motsvarar dataobjekten, kolumner och rubriker som ingår i rapportens datauppsättning. Den anpassade XML-
delen används för att mappa data till en rapport när rapporten körs.

Följande tabell innehåller en förenklad översikt över XML-dokument av en anpassad XML-del.



..<Labels>

....
<ColumnNameCaption>ColumnNameCaption</ColumnNameCaption>

....<LabelName>LabelCaption</LabelName>

..</Labels>

Innehåller alla rubriker för rapporten.
- Etikettelement som är relaterade till kolumner har formatet 
<ColumnNameCaption>ColumnNameCaption</ColumnNameCaption>

.
- Etikett element ha formatet 
<LabelName>LabelName</LabelName .

- Rubriker anges i alfabetisk ordning.

..<DataItem1>

....
<DataItem1Column1>DataItem1Column1</DataItem1Column1>

Dataobjekt och kolumner på högsta nivå. Kolumner anges i
alfabetisk ordning.

....<DataItem2>

......
<DataItem2Column1>DataItem2Column1</DataItem2Column1>

....</DataItem2>

....<DataItem3>

......
<DataItem3Column1>DataItem3Column1</DataItem3Column1>

....</DataItem3>

Dataobjekt och kolumner som är inbäddade i dataobjektet på
högsta nivå. Kolumner anges i alfabetisk ordning under
respektive dataobjekt.

..</DataItem1>

</WordReportXmlPart>

Bokslutselement.

XML-ELEMENT DESCRIPTION

Anpassad XML-del i WordAnpassad XML-del i Word
I Word öppnar du den anpassade XML-delen i rutan XML-mappning och använder sedan rutan för att mappa
element till innehållskontroller i Word-dokumentet. Rutan XML-mappning är tillgänglig från fliken Utvecklare
(mer information finns i Visa fliken Utvecklare på menyfliken).

Elementen i rutan XML-mappning visas i en struktur som liknar XML-källan. Rubrikfält grupperas under ett
gemensamt Rubriker-element, och dataobjekt och kolumner ordnas i en hierarkisk struktur som motsvarar XML-
källan, med kolumner som anges i alfabetisk ordning. Element identifieras efter deras namn som har definierats av
egenskapen Namn i datauppsättnings-designern för rapporten i LÄGG TILL INKLUDERA ..

Efterföljande diagram visar den enkla anpassade XML-del från föregående avsnitt i panelen XML-mappning i ett
Word-dokument.

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=389631


Se även

Om du vill lägga till en rubrik eller ett fält i layouten infogar du en innehållskontroll som mappar till
elementet i panelen XML-mappning.

Om du vill skapa upprepande rader med kolumner infogar du en Upprepande-innehållskontroll för
element för det överordnade datartikelelementet och lägger sedan till innehållskontroller för skapa
kolumnerna.

För rubriker är den faktiska texten som visas i den genererade rapporten värdet på egenskapen Rubrik för
fältet i dataobjekttabellen (om rubriken är kopplad till kolumnen i rapportdatauppsättningen) eller en rubrik
i rapportrubrikdesignern (om rubriken inte är kopplad till en kolumn i datauppsättningen).

Rubrikens språk som visas när du kör rapporten beror på språkinställningen för rapportobjektet.

Skapa och ändra en anpassad rapportlayout



Hjälpmedel och kortkommandon
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Navigering

Rubriker

Bilder och länkar

Hjälpmedel

Mer information om hjälpmedel

Se även

Det här avsnittet innehåller information om de funktioner som gör Business Central tillgängligt för användare
med funktionshinder. Business Central stöder följande hjälpmedelsfunktioner:

Kortkommandon

Mer information finns i Kortkommandon.

Navigering

Rubriker

Alternativ text för bilder och länkar

Stöd för vanliga hjälpmedel

Du kan bläddra mellan flikar och åtgärder i menyfliksområdet, element i navigeringsbalken och andra kontroller i
Business Central-sidor och -rapporter med hjälp av tangentbordet. Om du vill flytta fokus från en flik, åtgärd eller
kontroll till en annan, trycker du på Tabb-tangenten för att gå vidare. Tryck på Shift+Tabb för att flytta bakåt.

Med tabbordningen kan du också växla mellan den primära webbläsarsidan och dialogrutor som begär
exempelvis bekräftelse eller inloggningssidan.

HTML-källan för Business Central-innehåll använder taggar för att hjälpa användare av tekniska hjälpmedel för att
förstå sidans struktur och innehåll. På listsidor definieras exempelvis kolumnerna i TH-taggar, och
kolumnrubrikerna anges med attributet TITLE inuti taggen. Rubriker för element, till exempel snabbflikar,
faktaboxar och fält ingår i rubriktaggarna (H1, H2, H3 och H4).

En beskrivande text för bilder anges med attributet ALT i IMG-taggen. En beskrivande text för hyperlänkar anges
med rubrikattributet inuti A-taggen.

Business Central stöder olika hjälpmedel, till exempel hög kontrast, skärmläsare och program för röstigenkänning.
Vissa hjälpmedel fungerar kanske inte tillsammans med vissa element på Business Central-sidor.

Du hittar mer information om åtkomst via Microsofts produkter och hjälpmedel på webbplatsen för Microsoft
Accessibility.

Komma igång
Arbeta med Business Central

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=262160


Vanliga frågor och svar



Kortkommandon
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TIPTIP

Översikt

NOTENOTE

NOTENOTE

Allmänna kortkommandon

TRYCK PÅ DESSA TANGENTER
(I MACOS) OM DU VILL

Alt+nedpil Öppna en listruta eller leta upp ett värde för ett fält.

Den här artikeln innehåller en översikt över några av de kombinationer av kortkommandon som du kan använda
när du arbetar med Business Central.

En mer användarvänlig översikt över de mest populära kortkommandona för datoranvändare finns i kortkommandon
(endast på dator). För en grafisk representation väljer du följande bild:

Kortkommandona förbättrar tillgängligheten och kan göra det enklare och mer effektivt att navigera till olika
områden och element på en sida. De stöds av de flesta webbläsare, beteendet kan dock variera något.

Kortkommandona som beskrivs här gäller amerikansk tangentbordslayout. Tangentlayouten på andra tangentbord kanske
inte exakt motsvarar tangenterna på ett amerikanskt tangentbord.

De flesta kortkommandona är desamma oavsett om operativ systemet är Windows eller macOS. Vissa
kortkommandon är emellertid olika för macOS. Dessa anges med hakparenteser i följande avsnitt.

Förutom de globala kortkommandon som beskrivs i det här avsnittet finns ett antal företagsspecifika genvägar. I den
generiska versionen av Business Central bokför F9 ett dokument och CTRL + F7 visar de ekonomiska transaktionerna för en
post. (Dessa kan vara annorlunda i lösningen.) Kortkommandot visas i knappbeskrivningen för den aktuella åtgärden.

I följande tabell beskrivs kortkommandon för navigering och åtkomst till olika delar av en sida, till exempel
åtgärder, listrutor, sökningar och mycket mer. Mer information om kortkommandon för att hantera poster när de
visas i en lista finns i nästa avsnitt.

file:///T:/y1da/media/bckeyboardmap.png#lightbox


Alt+Uppil Visa knappbeskrivning för ett fält eller en kolumnrubrik i en
tabell. Om det finns valideringsfel för fältet, trycker du på ”Alt
+ Uppil” för att visa innehålla valideringsfelet. Tryck på ”Esc”
eller ”Alt + Uppil” för att stänga knappbeskrivningen.

Alt+F2 Visa och dölj rutan Faktabox

Alt+Shift+F2 Växla mellan detaljer och bifogade filer i rutan faktabox.

Alt+O Lägg till en ny anteckning för den valda posten även om rutan
faktabox inte är öppen.

Alt+Q
(Ctrl+alternativ+Q)

Öppna fönstret Berätta. Mer information finns i söka efter
sidor och information med berätta.

Alt+N Öppna en sida om du vill skapa en ny post. (Påminner om att
välja Ny och + åtgärder.)

Alt+Shift+N Stäng en nyligen skapad sida och öppna en ny för att skapa
en ny post.

Alt+T Öppna sidan Mina inställningar.

Alt+Högerpil Slå upp ytterligare information eller underliggande värden för
ett fält som innehåller knappen . Detta används när den

vanliga listruteknappen (Alt + nedåtpil) i samma fält används
för ett annat syfte.

Shift+F12 Öppna funktionsöversikten. Mer information finns i söka efter
sidor från en funktionsöversikt.

Ctrl+Alt+Shift+C Visa information på företagsbrickan.

Ctrl+Alt+F1 Öppna och stäng sidinspektionsrutan. Sidinspektionsrutan
visar information om sidan, t.ex. dess källtabell, fält, filter,
tillägg och annat.

Mer information finns i Inspektionssidor.

Ctrl+C Kopiera värdet i fältet. Om fältet är i fokus och du inte har valt
någon text i fältet, kommer hela värdet att kopieras. Om du
har markerat en text i fältet, kopieras endast den markerade
texten.

Ctrl+F1 Öppna Business Central-hjälpen för sidan.

Ctrl+F12 Växla mellan breda och smala vyn.

Ctrl + klicka Navigera under anpassa personligt eller anpassa när åtgärden
markeras med en pilspets. Mer information finns i Anpassa din
arbetsyta.

TRYCK PÅ DESSA TANGENTER
(I MACOS) OM DU VILL



Ctrl+F5 Läs Business Central-programmet på nytt. (Ungefär som att
markera uppdatera/läsa in på nytt i webbläsaren).

F5 Uppdatera informationen på den aktuella sidan.

Använd detta för att se till att informationen på sidan har
uppdaterats med ändringarna som andra har gjort medan du
arbetar.

Skriv in Aktivera eller nå elementet eller kontrollen som är i fokus.

Esc Stäng den aktuella sidan eller listrutan.

Tabb Flytta fokus till nästa kontroll eller element på en sida, till
exempel åtgärder, knappar, fält eller listrubriker.

Skift+Tabb Flytta fokus till föregående kontroll eller element på en sida,
till exempel åtgärder, knappar, fält eller listrubriker.

TRYCK PÅ DESSA TANGENTER
(I MACOS) OM DU VILL

Kortkommandon i listor

AllmäntAllmänt

TRYCK PÅ DESSA TANGENTER
(I MACOS) FÖR ATT GÖRA DETTA SOM EN LISTA

FÖR ATT GÖRA DETTA SOM EN
PANELVISNING

Alt+F7 Sortera markerad kolumn i stigande
eller fallande ordning.

Ej tillämpbart.

Alt+N Infoga en ny rad i en redigerbar lista, till
exempel sidan redovisningsbudgetar.

Samma.

Shift+F10 Öppna en meny med alternativ som är
tillgängliga för den markerade raden.

Samma.

Navigera mellan rader och kolumnerNavigera mellan rader och kolumner

TRYCK PÅ DESSA TANGENTER
(I MACOS)

FÖR ATT GÖRA DETTA SOM EN
LISTA

FÖR ATT GÖRA DETTA SOM EN
PANELVISNING

Ctrl+Home
(Fn+Ctrl+vänsterpil)

Markera den första raden i
listan. Fokus är kvar i samma
kolumn.

Flytta till första panelen i den
första raden.

Ctrl+End
(Fn+Ctrl+högerpil)

Markera den sista raden i
listan. Fokus är kvar i samma
kolumn.

Flytta till den sista panelen i
den sista raden.

Hem
(Fn+vänsterpil)

Flytta till första fältet i raden. Flytta till första panelen i
raden.

I följande tabell beskrivs de kortkommandon som du kan använda i en listsida. Genvägsåtgärden skiljer sig något
beroende på om sidan visas som listvy eller sida vid sida.



        

End
(Fn+högerpil)

Flytta till det sista fältet i
raden.

Flytta till den sista panelen i
raden.

Skriv in Öppna posten som är
associerad med fältet.

Endast relevant om en sida
med kort associerad med
posten.

Posten öppnas.

Endast relevant om en sida
med kort associerad med
posten.

Ctrl+Enter Flytta fokus till nästa
element utanför listan.

Flytta fokus till nästa
element utanför listan.

Nedpil Flytta till fältet i raden
nedanför i samma kolumn.

I samma kolumn, flytta till
panelen i raden nedanför.

Uppil Flytta till fältet i raden
ovanför i samma kolumn

I samma kolumn, flytta till
panelen i raden ovanför

Högerpil I en skrivskyddad lista, flytta
till samma rad till höger i
samma fält.

Flytta till höger i det aktuella
fältet i en redigeringsbar
lista.

Flytta till nästa ändringsbara
panel till höger i samma rad.

Vänsterpil I en skrivskyddad lista, flytta
till samma rad till vänster i
föregående fält. 

Flytta till vänster i det
aktuella fältet i en
redigeringsbar lista.

Flytta till föregående panel
till vänster i samma rad.

Page Up
(Fn+uppåtpil)

Rulla för att visa
uppsättningen med rader
ovanför den aktuella raden i
vyn.

Rullar för att visa
uppsättningen med paneler
ovanför den aktuella panelen
i vyn.

Page Down
(Fn+nedpil)

Rulla för att visa
uppsättningen med rader
nedanför den aktuella raden
i vyn.

Rulla för att visa
uppsättningen med paneler
nedanför den aktuella
panelen i vyn.

Tabb I en redigerbar lista, flytta till
samma rad till höger i
samma fält.

Ej tillämpbart.

Skift+Tabb I en redigerbar lista, flytta till
samma rad till vänster i
föregående fält.

Ej tillämpbart.

TRYCK PÅ DESSA TANGENTER
(I MACOS)

FÖR ATT GÖRA DETTA SOM EN
LISTA

FÖR ATT GÖRA DETTA SOM EN
PANELVISNING

Välja kopiera och klistra inVälja kopiera och klistra in



TRYCK PÅ DESSA TANGENTER
(I MACOS) FÖR ATT GÖRA DETTA SOM EN LISTA

FÖR ATT GÖRA DETTA SOM EN
PANELVISNING

Ctrl + klicka
(Cmd + klicka)

Utöka radmarkeringen så att den rad
som du klickar på inkluderas.

Ej tillämpbart.

Skift+klicka Utöka radmarkeringen så att den rad
som du klickar på och samtliga där
emellan inkluderas.

Du kan använda detta när du har
använt Ctrl + uppåtpil eller Ctrl +
uppåtpil/nedpil för att utöka ditt val.

Ej tillämpbart.

Ctrl+Uppil
(Ctrl+Cmd+uppil)

Flytta fokus till raden ovanför och behåll
den aktuella raden som har valts.

Ej tillämpbart.

Ctrl+Nedpil
(Ctrl+Cmd+nedpil)

Flytta fokus till raden nedanför och
behåll den aktuella raden som har valts.

Ej tillämpbart.

Ctrl+Blanksteg
(Ctrl + Cmd + blanksteg )

Utöka radmarkeringen så att den
markerade raden inkluderas.

Du kan använda detta när du har
använt Ctrl + uppåtpil eller Ctrl +
nedpil för att utöka ditt val.

Ej tillämpbart.

Ctrl+A Markera alla rader. Ej tillämpbart.

Ctrl+C
(Cmd+C)

Kopiera de markerade raderna till
Urklipp.

Ja, men endast för en enstaka markerad
panel.

Ctrl+V
(Cmd+V)

Klistra in de markerade raderna från
Urklipp till den aktuella sidan eller ett
externt dokument såsom Microsoft
Excel eller Outlook e-post. Du kan bara
göra detta i redigerbara listor.

Ej tillämpbart.

Shift+Uppil Utöka radmarkeringen så att raden
ovan inkluderas.

Ej tillämpbart.

Shift+nedpil Utöka radmarkeringen så att raden
nedan inkluderas.

Ej tillämpbart.

Shift+Page Up
(Shift+Fn+uppil)

Utöka radmarkeringen så att samtliga
rader som visas ovanför den aktuella
radmarkeringen inkluderas.

Ej tillämpbart.

Shift+Page Down
(Shift+Fn+nedpil)

Utöka radmarkeringen så att samtliga
synliga rader nedanför den aktuella
radmarkeringen inkluderas.

Ej tillämpbart.



            

F8 Kopiera fältet i samma kolumn i raden
ovanför och klistra in den i den aktuella
raden. Du kan bara göra detta i
redigerbara listor. Med detta
kortkommando följt av en flik kan du
snabbt kan fylla i fält i radposter som
du vill ska ha samma värde som raden
ovan.

Ej tillämpbart.

TRYCK PÅ DESSA TANGENTER
(I MACOS) FÖR ATT GÖRA DETTA SOM EN LISTA

FÖR ATT GÖRA DETTA SOM EN
PANELVISNING

Söka och filtrera listorSöka och filtrera listor

TRYCK PÅ DESSA TANGENTER
(I MACOS) OM DU VILL

F3 Växlar sökrutan.

Shift+F3 Öppna och stäng filterrutan.

Ctrl+Shift+F3 Öppna och stäng filterrutan.

Alt+F3 Aktivera/inaktivera filtreringen till det valda värdet.

Shift+Alt+F3 Öppna filterfönstret och lägg till ett filter för den markerade
kolumnen i listan. Fokus är på det nya filterfältet som börjar
skriva filterkriterierna direkt.

Detta innebär att välja Filter från kolumnrubriken.

Om det redan finns ett filter i fältet, läggs ett nytt filter till.

Aktivera sökrutan så att du kan börja skriva söktexten.
Om sökrutan redan är aktiverad, återgår F3 till listan
utan att radera söktexten.

Om filterrutan inte är öppen kan du öppna den med
Skift + F3 och visar åtgärden + Filter enligt Filtrera
lista efter, vilket gör att du bara behöver trycka på
RETUR för att börja lägga till ett fältfilter.
Om filterrutan redan är öppen stängs den med SKIFT
+ F3 men rensar inte alla filter som du har lagt till.

Om filterrutan inte är öppen kan du öppna den med
Ctrl + Skift + F3 och visar åtgärden + Filter enligt
Filtrera summa efter, vilket gör att du bara behöver
trycka på RETUR för att börja lägga till ett
summeringsfilter.
Om filterrutan redan är öppen stängs den med Ctrl +
Skift + F3 men rensar inte alla filter som du har lagt till.

Använder ett kolumnfilter på det markerade
filtervärdet i listan. Detta är detsamma som att välja
filtrera på det här värdet från en kolumnrubrik. Den
öppnar filterrutan, ställer in filter till det valda värdet
när fokus är på en cell i listan.
Om kolumnen redan är filtrerad rensar Alt + F3 filtret
på den kolumnen.



  

Ctrl+Shift+Alt+F3 Återställ filter. Detta är detsamma som att välja Återställ
filter i filterrutan och kopplar det till fält och totala filter.

Filter återgår till standardfilter för den aktuella vyn. Om den
aktuella vyn är alla motsvarar detta att återvända till en
ofiltrerad vy med alla poster.

Ctrl+Enter Växla fokus från den filterrutan tillbaka till listan.

TRYCK PÅ DESSA TANGENTER
(I MACOS) OM DU VILL

Kortkommandon i kort och dokument

TRYCK PÅ DESSA TANGENTER
(I MACOS) OM DU VILL

Alt+F6 Växla dölj/expandera för den aktuella snabbfliken.

Alt+N Öppna en sida för att skapa en ny post. På samma sätt som
om du markerar åtgärden nytt.

Alt+Shift+N Stäng en sida och öppna en ny för att skapa en ny post. På
samma sätt som om du markerar åtgärden OK och Nytt.

Alt+Shift+W Öppna aktuellt kort eller dokument i ett nytt fönster. Mer
information finns i multikörning på flera sidor.

Ctrl+Nedpil Öppna nästa post för en enhet.

Ctrl+Uppil Öppna föregående post för en enhet.

Ctrl+Ins Infoga en ny rad i ett dokument

Ctrl+radera Ta bort raden i ett dokument, en journal eller ett förslag.

Ctrl+Shift+F12 Maximera radartikeldelen på en dokumentsida Tryck på
knapparna igen för att återgå till normal visning. Mer
information finns i Fokusera på radartiklar.

F6 Flytta till nästa snabbflik eller del (underordnad sida).

Shift+F6 Flytta till föregående snabbflik eller del (underordnad sida).

Kortkommandon för snabbinmatning för fält

Följande kortkommandon kan användas för kortsidorna t.ex. kundkort och dokumentsidor t.ex.
försäljningsorder för att visa och ändra poster.

Följande kortkommandon gäller funktionen snabbinmatning på kort, dokument och listsidor. På listor kan inte
genvägar användas när listan är i panelvyn. Mer information om snabbinmatnings finns i påskynda datainmatning
med snabbinmatning.



  

TRYCK PÅ DESSA TANGENTER
(I MACOS) OM DU VILL ANMÄRKNINGAR

Skriv in Bekräfta värdet i nuvarande fält och gå
till nästa snabbinmatningsfält.

Shift+Enter Bekräfta värdet i nuvarande fält och gå
till föregående snabbinmatningsfält.

Ctrl+Shift+Enter Bekräfta värdet i nuvarande kolumn och
gå till nästa snabbinmatningsfält
utanför listan.

Detta kortkommando gäller för
inbäddade listor på en sida, till exempel
radartiklar på en försäljningsorder. På så
sätt kan du snabbt komma ut ur listan
och fortsätta skriva in data i övriga fält
på sidan.

Kortkommandon i kalendern (datumväljare)

TRYCK PÅ DESSA TANGENTER
(I MACOS) OM DU VILL

Ctrl+Home Öppna kalendern om stängd. Obs! detta fungerar inte om
datumfältet är i ett rutnät, där Ctrl + start går till den första
raden.

Ctrl+Home
(Cmd+Start)

Flytta till aktuell månad, aktuell dag.

Ctrl+Vänsterpil
(Cmd+Vänsterpil)

Flytta till föregående dag.

Ctrl+Högerpil
(Cmd+Högerpil)

Flytta till nästa dag

Ctrl+Uppil
(Cmd+uppil)

Flytta till föregående vecka, samma dag i veckan.

Ctrl+Nedpil
(Cmd+nedpil)

Flytta till nästa vecka, samma dag i veckan.

Enter Välj fokuserat datum.

Ctrl+End
(Cmd+End)

Stäng kalendern och ta bort aktuellt datum.

Esc Stäng kalendern utan markering, behåll aktuellt datum.

Page Down Flytta till nästa månad

När ett datumfält konfigureras kan du ange datumet manuellt eller öppna en kalender (datumväljare) där du kan
välja önskat datum. I följande tabell beskrivs kortkommandon för kalendern.



 

Page Up Flytta till föregående månad

TRYCK PÅ DESSA TANGENTER
(I MACOS) OM DU VILL

Kortkommandon i datumfält
TRYCK PÅ DESSA TANGENTER
(I MACOS) OM DU VILL

d Ange aktuellt datum. "I" betyder "i dag".

a Ange arbetsdatum. Mer information finns i Arbetsdatum

Kortkommandon i Förhandsgranska rapport
TRYCK PÅ DESSA TANGENTER
(I MACOS) OM DU VILL

Nedpil Rulla nedåt på sidan.

Uppil Rulla uppåt på sidan.

CTRL+0 (noll)
(Cmd+0)

Passar in hela sidan på sidan.

Ctrl+Home
(Cmd+Start)

Gå till den första sidan i rapporten.

Ctrl+End
(Cmd+Start)

Gå till den sista sidan i rapporten.

Vänsterpil Rulla åt vänster när sidan zoomas in så att den inte visas helt
och hållet.

Högerpil Rulla åt höger när sidan zoomas in så att den inte visas helt
och hållet.

Page Down
(Fn+Nedpil)

Gå till nästa sida i rapporten.

Page Up
(Fn+uppåtpil)

Gå till föregående sida i rapporten.

Se även
Snabbguide för kortkommandon - endast dator
Hjälpmedelsfunktioner
Komma igång
Arbeta med Business Central
Vanliga frågor och svar
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Allmänt Alt+F2
Alt+N
Alt+Shift+N
Alt+O
Alt+Q
Alt+Upp
Alt+nedpil
Alt+T
Alt+Shift+W
Ctrl+Ins
Ctrl-radera
Ctrl+Shift+F12
Ctrl+F1
Ctrl + klicka
Shift+F12
F5/Ctrl+F5
Tabb/Shift+Tabb

Visa och dölj rutan Faktabox
Skapa en ny post
Stäng en nyligen skapad post och skapa
en ny
Lägg till en ny anteckning för den valda
posten
Öppna Berätta
Öppna knappbeskrivning eller
valideringsfel
Öppna en listruta eller ett uppslag
Öppna sidan Mina inställningar.
Öppna aktuellt kort eller dokument i ett
nytt fönster
Infoga en ny rad i ett dokument
Ta bort raden i ett dokument, en
journal eller ett förslag
Maximera radartikeldelen på en
dokumentsida
Öppna hjälpen för sidan
Navigera vid anpassning
Öppna funktionsöversikten
Uppdatera/läs in sidan.
Flytta fokus till nästa/föregående
element

Navigera och
markera rader

Home/End
Ctrl+Home/End 
Ctrl+Upp/ned
Ctrl+A 
Ctrl+Blanksteg
Ctrl/Shift+Klick
Shift+Upp/ned
Shift+Page Up/Down
Ctrl+Enter

Gå till första/sista fältet
Gå till första/sista raden
Navigera utan att förlora markeringar
Markera allt
Växla radmarkering
Lägg till rad/rader i markeringen
Lägga till rad ovanför/nedanför
markering
Markera synliga rader ovanför/nedanför
Fokusera ut från listan

Kopiera och klistra in Ctrl+C/V
F8

Kopiera/klistra in rader
Kopiera fält ovan till aktuell rad

Sök, filtrera 
och sortera

F6
Alt+F7
F3
Shift+F3
Ctrl+Shift+F3
Alt+F3
Shift+Alt+F3
Ctrl+Alt+Shift+F3

Flytta till nästa snabbflik
Sortera kolumn i stigande eller fallande
ordning.
Växla sökning
Växla filterrutan; fokusera på fältfilter
Växla filterrutan; fokusera på totala filter
Filtrera efter markerade cellvärdet
Lägg till filter i markerat fält fält
Återställ filter



Snabbinmatning Ctrl+Shift+Enter
Enter/Shift+Enter

Gå till nästa snabbinmatningsfält
utanför en lista
Gå till nästa/föregående
snabbinmatningsfält

Förhandsgranskning av rapport Ctrl+Home/End Gå till första/sista sidan



Ställa in Business Central
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NOTENOTE

OM DU VILL GÅ TILL

Ställa in betalningsmetoder, valutor, bankkonton och
definiera regler och standarder för att hantera ekonomiska
transaktioner.

Ställa in Finance

Ställa in egna och dina leverantörers bankkontonoch
aktivera tjänster för import och export av bankfiler.

Ställa in bankverksamhet

Konfigurera reglerna och värdena som definierar företagets
försäljningspolicyer, registrera nya kunder och ställa in hur
du kommunicerar med kunderna.

Konfigurera försäljning

Konfigurera de regler och värden som kan styra företagets
inköp, registrera nya leverantörer och prioritera
leverantörerna för betalningshantering.

Ställa in inköp

Konfigurera reglerna och värdena som definierar företagets
lagerpolicyer, ställa in lagerställen om du vill hålla lager på
flera distributionslager och kategorisera artiklar för att
förbättra sökning och sortering.

Ställa in lager

Ställa in hur du ställer in resurser och tidrapporter och
projekt för att hantera projekt.

Ställa in projekthantering

Konfigurera hur du försäkrar, underhåller och skriver av
anläggningstillgångar och hur du registrerar kostnader för
anläggningstillgångar i företagets redovisning.

Ställa in anläggningstillgångar

Business Central inkluderar standardinställningar för de flesta verksamhetsprocesser, men du kan ändra
konfigurationen så att denna passar företagets behov.

Till exempel din kontoplan är ifylld med ett antal bokföringskonton som är klara för användning. Du kan
naturligtvis ändra kontoplanen så att dessa stämmer överens med dina behov. Mer information finns i
Ekonomi.

Från ditt Rollcenter kan du få åtkomst till assisterade konfigurationsguider som gör det enklare att ställa in
vissa scenarier och lägga till funktioner i Business Central. Information om hur du får åtkomst till samtliga
assisterade och manuella inställningsfönster finns på sidan Gör dig redo att göra affärer.

Du kan skapa ett nytt företag i Business Central med RapidStart Services som är ett verktyg som har utformats för att
förkorta distributiontider, förbättra kvalitet på implementeringen, införa en metod med upprepning vid
implementeringar och öka produktiviteten genom att automatisera och underlätta återkommande uppgifter. Mer
information finns i Konfigurera ett företag med RapidStart Services.

Vissa funktioner, såväl allmänna som för specifika verksamhetsprocesser, kan ställas in manuellt utöver den
assisterade inställningsguiden. Nedan anges några av de funktioner som du kan ställa in manuellt.



Definiera allmänna regler och värden för lagerprocesser och
särskild hantering vid varje lagerställe.

Ställa in lagerstyrning

Förbereda produktionsstrukturer och verksamhetsföljder för
att definiera hur artiklar tillverkas och förbereda maskin-
eller produktionsgrupper för att vidta nödvändiga åtgärder.

Ställa in Produktion

Standardtjänster, symptom och felkoder och skapa
serviceartiklar, resurser och dokumentation som behövs för
att tillhandahålla service till kunder.

Ställa in tjänstehantering

Läs om bästa praxis för att konfigurera artiklar för
lagerkostnad och leveransplanering.

Ställa in komplexa moduler med hjälp av bästa praxis

Förbättra kvalitet på implementeringen och minska
driftsättningstiden med hjälp av en uppsättning verktyg för
att skapa ett nytt företag med hjälp av guider, mallar,
kalkylblad och frågeformulär för kunden.

Konfigurera ett företag med RapidStart Services

Överför information för kunder, leverantörer, lager och
bankkonton från ett annat system i Business Central

Importera verksamhetsdata från andra finanssystem

Använd tillägget Business Central Outlook för att se
ekonomiska data som relateras till kunder och leverantörer,
samt visa och skicka ekonomiska dokument som t.ex
offerter och fakturor.

Använda Business Central som din företagsinkorg i Outlook

Få insyn i Business Central-data med hjälp av Power BI och
Business Central-innehållspaket.

Aktivera affärsdata för Power BI

Använd Business Central-data som en del av ett arbetsflöde
i Microsoft Flow.

Använda Business Central i ett automatiskt arbetsflöde

Gör din Business Central-data tillgänglig som underlag för
datakälla i PowerApps.

Ansluta till dina Business Central-data i syfte att skapa en
företagsapp med hjälp av PowerApps

Använd särskilda Quickbooks migreringsguider. Om du byter från en QuickBooks-app till Business Central

Komma åt Business Central-data från en mobil enhet. Få Business Central på din mobila enhet

Bulkfakturera avtalade tider som skapats i Bookings. Bulkfakturera för Microsoft Bookings

Skapa en SMTP-server för att aktivera e-
postkommunikation i och utanför Business Central

Konfigurera e-post manuellt eller med hjälp av assisterad
konfiguration

Skapa unika identifieringskoder för poster, som till exempel
kort, dokument och journalrader, för att spåra dem i
systemet.

Skapa nummerserier

Konfigurera och tilldela företaget och dess affärspartner, till
exempel kunder, leverantörer och lagerställen, en
baskalender. De angivna arbetsdagarna i kalendern används
för att beräkna leveransdatum och inleveransdatum på
rader på försäljningsorder, inköpsorder, överföringsorder
och produktionsorder.

Skapa baskalendrar

OM DU VILL GÅ TILL



OM DU VILL GÅ TILL

Se även

Starta en gratis provperiod!

Vissa områden kräver att du är administratör i din Business Central-prenumeration. Mer information finns i
Administration.

Administration
Ekonomi
Försäljning
Inköp
Lager
Projekthantering
Anläggningstillgångar
Monteringshantering
Produktion
Lagerstyrning
Arbeta med Business Central
Skapa nya företag i Business Central
Komma igång

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847861


Ställa in ekonomi
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OM DU VILL GÅ TILL

Välj hur du betalar leverantörerna. Definiera betalningssätt

Ange bokföringsmallar mappar enheter som t.ex. kunder,
leverantörer, artiklar, resurser och försäljning och
inköpsdokument till redovisningskonton.

Ställa in bokföringsmallar

Skapa kontouppställningar och definiera kategorier för att
definiera innehållet i ekonomiska tabeller och rapporter som
rapporterna balansräkning och resultaträkning.

Förbereda ekonomiska rapporter, kontouppställningar och
kategorier

Ställa in en tolerans genom vilken systemet stänger en
faktura, även om betalningen, inklusive rabatt, inte helt
täcker fakturabeloppet.

Arbeta med betalningstoleranser och kassarabattstoleranser

Ställa in räkenskapsperioder. Så här öppnar du ett nytt räkenskapsår:

Definiera hur du rapporterar belopp för moms som du har
lagrat för försäljning till skattemyndigheterna.

Förbereda beräknings- och bokföringsmetoder för moms

Förbereda att hantera orealiserad moms i samband med
kontantbaserade redovisningsmetoder.

Ställa in orealiserad moms för kontantbaserad redovisning

Ange funktioner för försäljning och inköp till att hantera
betalningar i utländsk valuta.

Aktivera koppling av kundreskontratransaktioner till olika
valutor

Definiera ett eller fler ytterligare belopp så att beloppen
rapporteras automatiskt i både BVA och en alternativ
rapporteringsvaluta för varje redovisningstransaktion och
för andra transaktioner.

Ställa in en alternativ rapporteringsvaluta.

Ändra med jämna mellanrum alternativa valutavärden för
fluktuerande växelkurser.

Uppdatera valutakurser

Definiera flera räntesatser som används för olika perioder för
försenade betalningar i handelstransaktioner.

Ställ in flera räntesatser

För att komma igång snabbare innehåller Business Central standardkonfigurationer för de flesta ekonomiska
processer. Om du behöver ändra konfigurationen så att de passar din verksamhet kan du fortsätta direkt. Från
Rollcenter kan du exempelvis använda en assisterad konfigurationsguide som hjälper dig att konfigurera
momssatsen för din plats.

Det finns dock några saker som du måste konfigurera själv. Om du till exempel vill använda dimensioner som
grund för business intelligence.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.



Förbered automatisk avrundning av fakturabelopp när du
skapar fakturor.

Ställa in överavrundning

Lägga till nya konton i den befintliga kontoplanen. Ställa in kontoplanen

Ställa in business intelligence (BI)-diagram för att analysera
betalningen.

Ställa in analysvy för kassaflöde

Aktivera fakturering av en kund som inte har angetts i
systemet.

Så här skapar du Kontantkunder

Ställa in Intrastat-rapporten och skicka rapporten till en
myndighet

Skapa och rapportera Intrastat

Se till att en transaktion i en redovisningsjournal allokeras till
flera olika konton när journalen bokförs, antingen efter
kvantitet, procent eller belopp.

Så här använder du fördelningsnycklar i
redovisningsjournaler

OM DU VILL GÅ TILL

Se även

Starta en gratis provperiod!

Ekonomi
Hantera bankkonton
Arbeta med dimensioner
Importera verksamhetsdata från andra finanssystem
Analysera kassaflödet i företaget
Arbeta med Business Central

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847861


Definiera betalningssätt
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här definierar du betalningssätt:

Så här kopplar du betalningssätt till en kund eller leverantör

Se även

Betalningssätt definierar hur du föredrar att kunderna betalar dig och hur du vill betala dina leverantörer. Metoden
kan variera för varje kund eller leverantör. Exempel på typiska betalningssätt är bank, kontanter, check eller
konto.

Du kan tilldela ett betalningssätt till kunder och leverantörer så att samma metod alltid används på de
försäljningsorderrader och inköpsdokument som du skapar dem för. Om det behövs kan du ändra metoden för
försäljnings- eller inköpsdokument. Till exempel om du vill betala en viss inköpsfaktura kontant och inte med
checkar. Standardbetalningsmetoden som tilldelats leverantören ändras inte.

Samma betalningssätt används för försäljnings- och inköpsdokument. Till exempel ett kontant betalningssätt
används både när du gör betalningar och när du tar emot dem. Business Central vet att när du skapar en
försäljningsfaktura förväntar du dig att erhålla betalning och motsatsen för inköpsfakturor.

Kreditnotor för returer är emellertid undantag eftersom pengar flödar i motsatt riktning från dig till din kund och
från din leverantör till dig. Därför tilldelas inte ett standardbetalningssätt för kreditnotor. Det finns emellertid en
lösning om du har angett betalningsvillkoren för kunden eller leverantören. Även om fältet Beräkna kassarabatt i
kr.nota inte är avsett för detta, om du väljer den här kryssrutan på sidan betalningsvillkor kommer ett
standardbetalningssätt att läggas till när du skapar en kreditnota.

Business Central innehåller några betalningssätt som företag använder ofta. Du kan emellertid lägga till hur
många rader du vill.

1. Välj ikonen  och ange Betalningsmetoder och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

1. Välj ikonen  och ange Kund eller Leverantör och välj sedan relaterad länk.
2. I fältet betalningssättkod, välj metoden som ska användas som standard för kunden eller leverantören.

Registrera nya kunder
Ekonomi
Arbeta med Business Central



Ställa in bokföringsmallar
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GENERELLA BOKFÖRINGSMALLAR BESKRIVNING

Generella rörelsebokföringsmallar Tilldela denna mall till kunder och leverantörer för att ange
vem du säljer till och som du vill köpa från. Ställ in dessa på
sidan Rörelsebokföringsmallar. När du gör det ska du
tänka på hur många mallar som du måste bryta ned
försäljning och inköp. mallara till exempel kunder och
leverantörer efter geografiskt område eller efter typ av
verksamhet.

Generella produktbokföringsmallar Tilldela den här mallen till artiklar och resurser för att ange
vad du säljer och vad du köper. Ställ in dessa på sidan
Produktbokföringsmallar. När du gör det måste du tänka
över hur många mallar du måste bryta ner försäljning per
produkt (artiklar och resurser) och inköp per artikel. Dela
exempelvis upp mallarna efter råmaterial, detaljhandel,
resurser, kapacitet och så vidare.

Bokföringsinställningar Kombinera rörelse- och produktbokföringsmallar och välj
sedan konton att bokföra till. För varje kombination av
rörelse- och produktbokföringsmallar kan du tilldela en
specifik uppsättning redovisningskonton. Detta betyder att
du till exempel kan bokföra försäljningen av samma artikel på
olika försäljningskonton i redovisningen eftersom kunder
tilldelas olika rörelsebokföringsmallar. Ställ in dessa på sidan
Generella bokföringsinställningar.

SPECIFIKA BOKFÖRINGSMALLAR DESCRIPTION

Bokföringsmallar mappar enheter som t.ex. kunder, leverantörer, artiklar, resurser och försäljning och
inköpsdokument till redovisningskonton. De sparar tid och undviker fel när du bokför transaktioner.
Transaktionsvärdet går till de konton som anges i bokföringsmallen för den aktuella enheten. Det enda kravet är
att det finns en kontoplan. Mer information finns i Ställa in kontoplanen.

Bokföringsmallar omfattas av tre paraplyer:

Allmänt - definiera vem du säljer till och köper från, och vad du säljer och vad du köper. Du kan också slå ihop
mallar om du vill ange bland annat resultatkontona att bokföra till eller använda mallar för att filtrera
rapporter.
Specifik - Använda försäljningsdokument istället för att bokföra direkt till redovisningen. När du skapar
transaktioner i kundreskontra används motsvarande transaktioner i redovisningen.
Skatt – definiera skatteprocentsatser och beräkningstyper som gäller för vem du säljer till och köper från, och
vad du säljer och vad du köper.

I följande tabeller beskrivs bokföringsmallarna under varje paraply.



Kundbokföringsmallar Ange kontona som ska användas när du bokför transaktioner
i kundreskontra. Om du använder lagret tillsammans med
kundreskontra bestämmer den generella
rörelsebokföringsmallen som har tilldelats till kunden och den
generella produktbokföringsmallen som har tilldelats till
lagerartikeln vilka konton som försäljningsorderraden ska
bokföras till. Se "Generella rörelsebokföringsmallar" och
"Generella produktbokföringsmallar" under Generella
bokföringsmallar ovan. Ställ in dessa på sidan
Kundbokföringsmallar.

Leverantörsbokföringsmallar Definiera var transaktioner för leverantörsreskontrakonton,
serviceavgiftskonton och kassarabattskonton ska bokföras.
Detta liknar kundbokföringsmallar. Ställ in dessa på sidan
Leverantörsbokföringsmallar.

Lagerbokföringsmallar Definiera lagerbokföringsmallar som du sedan tilldelar
motsvarande artikelkonton på sidan
Lagerbokföringsinställning. På så sätt bokför systemet till
det redovisningskonto som har angetts för den kombination
av lagerbokföringsmall och lagerställe som har kopplats till
artikeln, när du bokför transaktioner avseende artikeln. Med
lagerbokföringsmallar kan du även på ett utmärkt sätt
organisera ditt lager. När du genererar rapporter kan du
separera artiklar efter deras bokföringsmallar. Ställ in dessa på
sidan Lagerbokföringsmallar.

Bokföringsmallar för bankkonto Definiera konton för bankkonton. Detta kan till exempel
förenkla processer för att spåra transaktioner och stämma av
bankkonton. Ställ in dessa på sidan Bokföringsmallar för
bankkonto.

Bokföringsmallar för anläggningstillgångar Definiera konton för olika typer av utgifter och kostnader
som t.ex. förvärvskostnader, ackumulerade
avskrivningsbelopp, förvärvskostnader vid avyttring,
ackumulerad avskrivning vid avyttring, vinster vid avyttring,
förluster vid avyttring, underhållskostnader och
avskrivningsutlägg. Ställ in dessa på sidan Anl.
bokföringsmallar.

SPECIFIKA BOKFÖRINGSMALLAR DESCRIPTION

MOMSBOKFÖRINGSMALL DESCRIPTION

Momsbokföringsmallar Se hur du kan beräkna och bokföra moms för kunder och
leverantörer. Ställ in dessa på sidan Moms
rörelsebokföringsmallar. När du gör det ska du tänka på
hur många mallar du behöver. Detta beror t.ex. på ett antal
faktorer som t.ex. lokal lagstiftning och om du gör affärer
både inrikes och utrikes.

Momsbokföringsmallar Ange de momsberäkningar som behövs för typerna av
artiklar eller resurser som du köper eller säljer.

Momsbokföringsinställningar Kombinera momskombinationer av momsbokföringsmallar.
När du fyller i en allmän journalrad, inköpsrad eller
försäljningsrad ska vi titta på kombinationen för att identifiera
kontona som ska användas.



Exempel på koppling av bokföringsmallar

Kopiera bokföringsinställningsrader

Se även

Här är ett scenario.

Dessa bokföringsmallar väljs på kundkortet:

Generell rörelsebokföringsmall
Kundbokföringsmall

Dessa bokföringsmallar väljs på artikelkortet:

Generella produktbokföringsmallar
Lagerbokföringsmall

När du skapar ett försäljningsdokument använder försäljningshuvud kundkortsinformationen och
försäljningsraderna använder artikelkortsinformationen.

Bokföringen av intäkter (resultaträkning) bestäms av kombinationen av generell rörelsebokföringsmall och
generell produktbokföringsmall.
Bokföringen av kundreskontra (balansräkning) bestäms av kundbokföringsmallen.
Bokföringen av lager (balansräkning) bestäms av lagerbokföringsmallen.
Bokföringen av kostnad för sålda varor (resultaträkning) bestäms av kombinationen av generell
rörelsebokföringsmall och generell produktbokföringsmall.

Inställningen avgör när bokföring sker. När är exempelvis timing påverkas av periodiska aktiviteter, som till
exempel bokföra lagerkostnad eller justera kost. - artikeltrans.

Ju fler produkt- och rörelsebokföringsmallar du har desto fler rader ser du på sidan Bokföringsinställningar.
Detta kan innebära att många inmatningar måste göras för att lägga upp bokföringsinställningar för företaget.
Det kan finnas många olika kombinationer av rörelse- och produktbokföringsmallar, men olika kombinationer
kan fortfarande bokföras till samma redovisningskonton. Om du vill begränsa andelen manuell inmatning
kopierar du redovisningskontona från en befintlig rad på sidan Generella bokföringsinställningar.

redovisningRedovisningen och kontoplanen
Ställa in Finance
Arbeta med Business Central
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Kontouppställningar

Kontokategorier

Så här skapar du nya kontouppställningar:

Du kan använda kontouppställningar för att få information om ekonomiska data som lagras i din kontoplan.
Kontouppställningar analyserar siffror för redovisningskonton och jämför redovisningstransaktioner med
redovisningsbudgettransaktioner. Resultaten visas i diagram i Rollcentret, till exempel diagram för kassaflöde och i
rapporter såsom resultaträknings- och balansräkningsrapporter.

Du öppnar dessa två rapporter, till exempel med åtgärden finansiella rapporter på Business Manager och
rollcenter för redovisare.

Business Central innehåller några exempel på kontouppställningar som du kan använda direkt eller så kan du ange
egna rader och kolumner för att jämföra siffrorna. Du kan till exempel skapa kontouppställningar för att beräkna
vinstmarginaler på dimensioner som avdelningar eller kundgrupper. Du kan skapa så många anpassade finansiella
rapporter som du önskar.

Ställa in kontouppställningar kräver en förståelse för den ekonomiska informationen i kontoplanen. Du kan till
exempel visa redovisningstransaktioner som procentsatser av budgettransaktionerna. Detta kräver att budgetar
som skapas. Mer information finns i Skapa redovisningsbudgetar

Kontouppställningar används för att ordna kontona i kontoplanen på ett sätt som passar presentation av
information om dem. Du kan skapa olika layouter för att definiera informationen som du vill hämta från
kontoplanen. En av huvudfunktionerna hos en kontouppställning är att tillhandahålla en plats för beräkningar som
inte kan göras direkt i kontoplanen, till exempel beräkningar av deltotaler för kontogrupper, vilka kan inkluderas i
nya totaler som sedan i sin tur kan användas i andra totaler. Användare kan till exempel skapa kontouppställningar
för att beräkna vinstmarginaler på dimensioner som avdelningar eller kundgrupper. Dessutom kan
redovisningstransaktionerna och redovisningsbudgettransaktioner filtreras, till exempel efter nettoförändring eller
debetbelopp.

Du kan även jämföra två eller flera kontouppställningar och kolumnlayouter med hjälp av formler. Den här typen av
jämförelse ger dig möjlighet att:

Skapa anpassade ekonomirapporter.
Skapa så många kontouppställningar som behövs, var och en med ett unikt namn.
Skapa olika rapportlayouter och skriva ut rapporterna med de aktuella siffrorna.

Du kan använda kontokategorier för att ändra layout på din redovisning. När du har upprättat din kontokategorier
på sidan Redovisningskontokategorier och du väljer åtgärden Skapa kontouppställningar uppdateras de
underliggande kontouppställningarna för de centrala ekonomiska rapporterna. Nästa gång du kör någon av dessa
rapporter, till exempel rapport för kontoavstämning kommer nya summor och underposter att läggas till, baserat
på ändringarna. Mer information finns i Kontokategorier.

Du använder kontouppställningar för att analysera siffror för redovisningskonton eller jämföra



Så här redigerar du en kolumnlayoutSå här redigerar du en kolumnlayout

NOTENOTE

redovisningstransaktioner med redovisningsbudgettransaktioner. Du kan till exempel visa
redovisningstransaktioner som procentsatser av budgettransaktionerna.

Kontouppställningar i standardversionen av Business Central utgör grunden för de ekonomiska standardrapporter,
som kanske inte passar ditt företag. Du kan snabbt skapa dina egna finansiella rapporter, du kan starta genom att
kopiera en befintlig kontouppställning. Se punkt 3 nedan.

Sidan Kontouppställning översikt är där du kan förhandsgranska den finansiella rapport som definieras i
kontouppställningen. I det följande är det viktigt att förstå att det du ställer in som kontouppställningsrader och
kolumner bara kan visas och godkännas på sidan Kontouppställning översikt som du öppnar från en
kontouppställning genom att välja åtgärden översikt. Själva sidan kontouppställning är endast
inställningsområde.

1. Välj ikonen  och ange Kontouppställningar och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan Kontouppställningar väljer du åtgärden Ny för att skapa ett nytt kontouppställningsnamn.

3. Alternativt väljer du åtgärden Kopiera kontouppställning fyller du i de två fälten och väljer sedan knappen
OK.

4. Fyll i fälten om det behövs. I fältet Standardkolumnlayout väljer du en befintlig layout. Du kan redigera
den senare om du vill.

Du kan använda kolumnlayouter för att definiera kolumner för olika parametrar som ekonomiska data på
raderna visas. Du kan t.ex. utforma en kolumn för att jämföra nettoförändringen för samma period
innevarande och föregående år med fyra kolumner. Mer information finns i avsnittet Att redigera en
kolumnlayout.

5. Välj åtgärden Redigera kontouppställning.

6. Skapa en rad för varje ekonomisk element som du vill ska visas i rapporten, till exempel en rad för
omsättningstillgångar och en annan rad för anläggningstillgångar. För inspiration, se befintliga
kontouppställningar i demonstrationsföretaget CRONUS.

7. Välj åtgärden översikt för att se den resulterande finansiella rapporten.

8. På sidan Kontouppställning översikt i fältet Kolumnlayoutnamn väljer du en annan kolumnlayout för att
visa ekonomiska data med andra parametrar.

9. Välj knappen OK.

Du har nu definierat basen för kontouppställningen, raderna för ekonomiska data som ska visas och en befintlig
layout för kolumner för att visa data på rader per olika parametrar. Om standardkolumnlayouten som du valde i
steg 4 inte passar dina önskemål, följ proceduren nedan.

För att ange vilka kolumner som ska tas med i den resulterande rapporten använder du kolumnlayouter. Du kan
t.ex. utforma en layout för att jämföra nettoförändringen för samma period innevarande och föregående år.

En utskriven/granskad/sparad version av en kontouppställning kan visa maximalt fem kolumner. Om kontouppställningen
endast är avsedd för analys på sidan Kontouppställning översikt kan du skapa så många kolumner du vill.

1. På sidan kontouppställningar, välj relevant kontouppställning och välj sedan åtgärden Redigera inställning
av kolumnlayout.

2. På sidan kolumnlayouter skapar du en rad för varje kolumn av ekonomiska data som visas i den finansiella
rapporten. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.



NOTENOTE

Så här skapar du en kolumn för att beräkna procentsatserSå här skapar du en kolumn för att beräkna procentsatser

Så här skapar du kontouppställningar med översikter

3. Välj knappen OK.
4. Öppna sidan Kontouppställning översikt med jämna mellanrum för att kontrollera att den nya

kolumnlayouten fungerar korrekt.

Kolumnerna som du anger på varje rad representerar kolumnerna 3 och uppåt på sidan Kontouppställning översikt. De två
första kolumnerna Radnr och beskrivning korrigeras.

Du kan lägga till en kolumn i en kontouppställning för att beräkna procentsatser för en summa. Om du t.ex. har ett
antal rader där försäljningen delas upp per dimension kan du lägga till en kolumn för att ange procentsatsen av
total försäljning som varje rad representerar.

1. Välj ikonen  och ange Kontouppställningar och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Kontouppställningsnamn väljer du kontouppställning.
3. Välj åtgärden Redigera kontouppställning för att skapa en kontouppställningsrad för att beräkna den summa

som procentsatserna ska baseras på .
4. Infoga en rad direkt ovanför den första raden för vilken du vill visa en procentsats.
5. Fyll i fälten på raden på följande sätt: I fältet summeringstyp anger du inställningsbas för procent. I fältet

Summeringsintervall anger du en formel för den summa som procentsatsen kommer att baseras på. Ange till
exempel 11 om rad 11 innehåller den totala försäljningen.

6. Välj åtgärden Redigera inställning av kolumnlayout för att ange en kolumn.
7. Fyll i fälten på raden på följande sätt: I fältet kolumntyp väljer formeln. I fältet Formel anger du en formel för

det belopp som du vill beräkna en procentsats för, följt av %. Om till exempel kolumn N innehåller
nettoförändringen anger du N%.

8. Upprepa steg 4-7 för varje grupp av kolumner som du vill dela upp per procentsats.

Du kan använda en kontouppställning för att skapa en rapport där redovisningssiffror jämförs med
redovisningsbudgetsiffror.

1. Välj ikonen  och ange Kontouppställningar och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan Kontouppställningsnamn väljer du kontouppställning.

3. Välj åtgärden Redigera kontouppställning.

4. På sidan Kontouppställning väljer du önskat kontouppställningsnamn i fältet Namn.

5. Välj åtgärden Infoga konton.

6. Markera de konton som du vill inkludera i utdraget och välj sedan OK.

Kontona infogas i kontouppställningen. Om du vill kan du ändra kolumnens layout.

7. Välj åtgärden Översikt.

8. På sidan Kontouppställning översikt, på snabbfliken Dimensionsfilter ställ in budgetfiltret på önskat
filternamn.

9. Välj OK.

Nu kan du kopiera och klistra in budgetutdraget i ett kalkylblad.



Jämföra bokföringsperioder med hjälp av periodformler

FÖRKORTNING DESCRIPTION

FORMEL DESCRIPTION

Din kontouppställning kan jämföra resultaten av olika bokföringsperioder, till exempel den här månaden eller
samma månad förra året. För att göra detta lägger du till en kolumn med fältet Formel jämförelseperiod fält och
anger sedan fältet till en periodformel.

En bokföringsperiod måste inte matcha kalendern, men varje räkenskapsår måste ha lika många
bokföringsperioder, även om perioderna kan vara olika långa.

Business Central använder periodformeln för att beräkna beloppet från jämförelseperioden i förhållande till
perioden som representeras av datumfiltret i en rapportbegäran. Jämförelseperioden baseras på perioden för
startdatumet i datumfiltret. Följande förkortningar för perioder används:

P Period

SP Sista perioden i ett räkenskapsår, halvår eller kvartal.

CP Aktuell period under räkenskapsåret, halvår eller kvartal.

RÅ Räkenskapsåret. Till exempel RÅ[1..3] anger det första
kvartalet under aktuellt räkenskapsår.

Exempel på formler:

<Tomt> Aktuell period

-1P Föregående period

-1RÅ[1..SP] Hela föregående räkenskapsåret

-1RÅ Aktuell period i föregående räkenskapsår

-1RÅ[1..3] Första kvartalet i föregående räkenskapsår

-1RÅ[1..LP] Från början på föregående räkenskapsår till och med
aktuell period i föregående räkenskapsår

-1RÅ[LP..SP] Från aktuell period i föregående räkenskapsår till och med
sista perioden i föregående räkenskapsår

Om du vill beräkna utifrån regelbundna tidsperioder måste du skriva en formel i fältet Jämförelse datumformel.



NOTENOTE

Se även

Det är inte alltid transparent som perioder som du jämför eftersom du kan ange ett filter för en rapport som omfattar andra
datum än de bokföringsperioder som återspeglas i data i kontoplanen. Exempelvis kan du skapa kontouppställningar som du
vill jämföra denna period med samma period föregående år, så att du kan ange Filter för jämförande period till -1FY.
Sedan kan du köra rapporten 28 februari och ange datumfilter till januari och februari. Som ett resultat jämför
kontouppställningen januari och februari i år med januari föregående år, vilket är den enda avslutade bokföringsperioden av
de två för föregående år.

Affärsstöd
Ekonomi
Ställa in Finance
Redovisningen och kontoplanen
Arbeta med Business Central
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Använda betalningstolerans på flera dokument

Så här lägger du upp toleranser

Du kan skapa betalningstolerans för att avsluta en faktura, när betalningen inte täcker hela beloppet på fakturan.
Du kan ställa in betalningstolerans (rabatt) när du ska bevilja en kassarabatt efter att kassarabattsdatumet har
passerat.

Du kan använda betalningstolerans så att alla utestående belopp anger ett maximum som medger
betalningstolerans. Om betalningstoleransen uppfylls analyseras betalningsbeloppet. Om beloppet är en
underbetalning stängs det utestående beloppet helt av underbetalningen. En detaljerad redovisningstransaktion har
bokförts på betalningstransaktionen så att det inte finns något belopp kvar på fakturaposten. Om beloppet är en
överbetalning bokförs en ny detaljerad reskontratransaktion på betalningstransaktionen så att det inte finns något
belopp kvar på betalningstransaktionen.

Du kan använda kassarabattstolerans så att om du godkänner en kassarabatt efter kassarabattsdatumet, bokförs
den alltid på kontot för kassarabatt eller kontot för betalningstolerans.

Ett enskilt dokument har samma betalningstolerans oavsett om det används som det är eller tillsammans med
andra dokument. Godkännande av en sen kassarabatt, när du kopplar betalningstolerans till flera dokument sker
automatiskt för varje dokument där följande regel gäller :

kassarabattsdatum < betalningsdatum för fokustransaktionen <= betalningstoleransdatum

Denna regel gäller även när du vill bestämma om du vill visa varningar när du kopplar betalningstolerans till flera
dokument. Varningen för kassarabattstoleransen visas för varje transaktion som uppfyller villkoren. Mer
information finns i avsnittet exempel 2 – toleransberäkningar för flera dokument.

Du kan välja att visa ett varningsmeddelande som baseras på olika toleranssituationer.

Den första varningstexten gäller betalningsrabattoleransen. Du får information om att du kan godkänna en sen
kassarabatt. Du kan sedan välja att godkänna toleransen för rabattdatumet.
Den andra varningstexten gäller betalningstoleransen. Du informeras om att alla transaktioner kan stängas
eftersom skillnaden ligger inom den totala betalningstoleransen för transaktionerna. Du kan sedan välja att
godkänna toleransen för betalningsbeloppet.

Mer information finns i aktivera eller inaktivera betalningstoleransvarningar.

Du kan använda toleranser för dagar och belopp så att du kan avsluta en faktura även om betalningen inte täcker
hela fakturabeloppet, oavsett om det beror på att förfallodatumet för kassarabatten har passerats, att varorna har
dragits av eller att ett mindre fel har begåtts. Det gäller även återbetalningar och kreditnotor.

Du lägger upp toleransen genom att lägga upp olika toleranskonton, ange bokföringsmetoder för både
kassarabattstolerans och betalningstolerans samt köra batch-jobbet Ändra betalningstolerans.

1. Välj ikonen  och ange Bokföringsinställningar och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna sidan Bokföringsinställningar. Lägg upp ett debet- och ett kreditkonto för

försäljningsbetalningstolerans och ett debet- och ett kreditkonto för inköpsbetalningstolerans.



IMPORTANTIMPORTANT

NOTENOTE

Så här aktiverar eller inaktiverar du betalningstoleransvarningen:

NOTENOTE

Så här spärrar du betalningstolerans för kunder

3. Välj ikonen  och ange Kundbokföringsmallar och välj sedan relaterad länk.
4. Öppna sidan Kundbokföringsmallar. Lägg upp ett debetkonto och ett kreditkonto för betalningstolerans. Mer

information finns i Ställa in bokföringsmallar.
5. Välj ikonen  och ange Bokföringsinställningar för leverantör och välj sedan relaterad länk.
6. Öppna sidan Leverantörsbokföringsmallar. Lägg upp ett debetkonto och ett kreditkonto för

betalningstolerans.
7. Välj ikonen  och ange Redovisningsinställningar och välj sedan relaterad länk.
8. Öppna sidan Redovisningsinställningar.
9. På snabbfliken Program, fyll i fälten Kassarabattolerans bokf., Kassarabattfrist och Betalningstolerans

bokföring.
10. Välj åtgärden Ändra betalningstolerans.
11. P sidan Ändra betalningstolerans genom att fylla i fälten Betalningstolerans % och Max.belopp

betalningstolerans samt välja OK.

Du har nu lagt upp toleransen för basvalutan. Om du vill att Business Central ska hantera tolerans för betalningar, kreditnotor
och återbetalningar i en utländsk valuta ska hanteras måste du köra batch-jobbet Ändra betalningstolerans med ett värde i
fältet Valutakod.

Om du vill visa ett varningsmeddelande när du bokför en kopplad transaktion inom toleransen måste du aktivera
betalningstoleransvarningen. Mer information finns i aktivera eller inaktivera betalningstoleransvarningar.

Du inaktiverar toleransen för en kund eller leverantör genom att spärra toleransen på motsvarande kund- eller
leverantörskort. Mer information finns i Spärra betalningstolerans för kunder.

När du lägger upp toleransen kontrollerar Business Central automatiskt om det finns några öppna transaktioner och beräknas
toleransen för dessa transaktioner också.

Betalningstoleransvarningen visas när du bokför en kopplad transaktion med ett saldo som ligger inom den tillåtna
toleransen. Du kan då välja hur du vill bokföra och dokumentera saldot.

1. Välj ikonen  och ange Redovisningsinställningar och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Redovisningsinställningar på snabbfliken Koppling i fönstret Betal.tolerans varning för att

aktivera varningen. Inaktivera varningen genom att avmarkera kryssrutan.

Standardalternativet för sidan Betal.tolerans varning är Lämna saldo som återstående belopp. Standardalternativet för
sidan Kassarabattolerans varning är Acceptera inte sen kassarabatt.

Betalningstoleransens standardinställning är tillåten. Du inaktiverar toleransen för en kund eller leverantör genom
att spärra toleransen på motsvarande kund- eller leverantörskort. Nedan beskrivs hur du gör för en kund.
Momenten är liknande för en leverantör.

1. Välj ikonen  och ange Kund eller Leverantör och välj sedan relaterad länk.



NOTENOTE

Exempel 1 - toleransberäkningar för enstaka dokument

—

FAKTU
RERIN
G

KASSA
RABAT
T

MAX
BET.
TOL.

KASSA
RABAT
TSDAT
UM

BETAL.
TOL.RA
BATT
DATU
M

BETAL
NINGS
DATU
M BET.

TOLER
ANSTY
P

ALLA
POSTE
R
STÄNG
DA

BETAL.
TOL.RA
BATT
GL/CL

BET.
TOL.
REDOV
ISNIN
G

1 1 000 20 5 03-
01-15

03-
01-20

<=03
-01-
15

985 Bet.tol
.

Ja 0 -5

2 1,000 20 5 03-
01-15

03-
01-20

<=03
-01-
15

980 Ingen Ja 0 0

3 1 000 20 5 03-
01-15

c <=03
-01-
15

975 Bet.tol
.

Ja 0 5

4A 1 000 20 5 03-
01-15

03-
01-20

03-
01-16
03-
01-20

1005 Betal.t
ol.raba
tt

Nej,
25 på
Bet.

20/-
20

0

5A 1 000 20 5 03-
01-15

03-
01-20

03-
01-16
03-
01-20

1000 Betal.t
ol.raba
tt

Nej,
20 på
Bet.

20/-
20

0

6A 1 000 20 5 03-
01-15

03-
01-20

03-
01-16
03-
01-20

995 Betal.t
ol.raba
tt

Nej,
15 på
Bet.

20/-
20

0

2. Välj kryssrutan Spärra betalningstolerans på Snabbfliken Betalningar.

Om det finns öppna transaktioner för kunden eller leverantören tillfrågas du om du vill ta bort betalningstoleransen från
transaktioner som är öppna för tillfället.

Följande är några exempelscenarier som visar förväntade toleransberäkningar och bokföringar i olika situationer.

Sidan redovisning innehåller följande inställningar :

Kassarabattfrist:    5D
Max betalningstolerans: 5

Scenarier med alternativ A och B motsvarar dessa följande:

A I det här fallet har varningen för betalningstolerans (rabatt) kopplats från, eller så har användaren kopplat på
varningen och valt att tillåta sen kassarabatt (Bokför saldo som betalningstolerans).
B I det här fallet har användaren kopplat på varningen och valt att inte tillåta sen kassarabatt (Lämna saldo som
återstående belopp).



4B 1 000 20 5 03-
01-15

03-
01-20

03-
01-16
03-
01-20

1005 Bet.tol
.

Ja 0 -5

5B 1,000 20 5 03-
01-15

03-
01-20

03-
01-16
03-
01-20

1000 Ingen Ja 0 0

6B 1 000 20 5 03-
01-15

03-
01-20

03-
01-16
03-
01-20

995 Bet.tol
.

Ja 0 5

7 1 000 20 5 03-
01-15

03-
01-20

03-
01-16
03-
01-20

985 Betal.t
ol.raba
tt och
Bet.
tol.

Ja 20/-
20

-5

8 1 000 20 5 03-
01-15

03-
01-20

03-
01-16
03-
01-20

980 Betal.t
ol.raba
tt

Ja 20/-
20

0

9 1 000 20 5 03-
01-15

03-
01-20

03-
01-16
03-
01-20

975 Betal.t
ol.raba
tt och
Bet.
tol.

Ja 20/-
20

5

10 1 000 20 5 03-
01-15

03-
01-20

>03-
01-20

1005 Bet.tol
.

Ja 0 -5

11 1,000 20 5 03-
01-15

03-
01-20

>03-
01-20

1000 Ingen Ja 0 0

12 1 000 20 5 03-
01-15

03-
01-20

>03-
01-20

995 Bet.tol
.

Ja 0 5

13 1 000 20 5 03-
01-15

03-
01-20

>03-
01-20

985 Ingen Nej,
15 på
faktur
an

0 0

14 1 000 20 5 03-
01-15

03-
01-20

>03-
01-20

980 Ingen Nej,
20 på
faktur
an

0 0

—

FAKTU
RERIN
G

KASSA
RABAT
T

MAX
BET.
TOL.

KASSA
RABAT
TSDAT
UM

BETAL.
TOL.RA
BATT
DATU
M

BETAL
NINGS
DATU
M BET.

TOLER
ANSTY
P

ALLA
POSTE
R
STÄNG
DA

BETAL.
TOL.RA
BATT
GL/CL

BET.
TOL.
REDOV
ISNIN
G



15 1 000 20 5 03-
01-15

03-
01-20

>03-
01-20

975 Ingen Nej,
25 på
faktur
an

0 0

—

FAKTU
RERIN
G

KASSA
RABAT
T

MAX
BET.
TOL.

KASSA
RABAT
TSDAT
UM

BETAL.
TOL.RA
BATT
DATU
M

BETAL
NINGS
DATU
M BET.

TOLER
ANSTY
P

ALLA
POSTE
R
STÄNG
DA

BETAL.
TOL.RA
BATT
GL/CL

BET.
TOL.
REDOV
ISNIN
G

BetalningsintervalldiagramBetalningsintervalldiagram

(1) Betalningsdatum <=03-01-15 (scenarier 1–3)(1) Betalningsdatum <=03-01-15 (scenarier 1–3)

(2) Betalningsdatumet infaller mellan 03-01-16 och 03-01-20 (scenario 4-9)(2) Betalningsdatumet infaller mellan 03-01-16 och 03-01-20 (scenario 4-9)

(3) Betalningsdatum infaller efter 03-01-20 (scenario 10-15)(3) Betalningsdatum infaller efter 03-01-20 (scenario 10-15)

I relation till scenariot ovan kan betalningsintervallen illustreras på följande sätt:

Återstående belopp per

normala kopplingsregler

(1) Om betalningen återfinns inom dessa intervall kan alla kopplingsposter avslutas med eller utan tolerans.

(2) Om betalningen faller återfinns dessa intervall kan inte alla kopplingsposter avslutas ens med tolerans.

Återstående belopp per

normala kopplingsregler

(1) Om betalningen återfinns inom dessa intervall kan alla kopplingsposter avslutas med eller utan tolerans.

(2) Om betalningen faller återfinns dessa intervall kan inte alla kopplingsposter avslutas ens med tolerans.

Återstående belopp per

normala kopplingsregler



Exempel 2 - toleransberäkningar för flera dokument

—

FAKTU
RERIN
G

KASSA
RABAT
T

MAX
BET.
TOL.

KASSA
RABAT
TSDAT
UM

BETAL.
TOL.RA
BATT
DATU
M

BETAL
NINGS
DATU
M BET

TOLER
ANSTY
P

ALLA
POSTE
R
STÄNG
DA

BETAL.
TOL.RA
BATT
GL/CL

BET.
TOL.
REDOV
ISNIN
G

1 1 000 
1 000

60 
30

5 
5

03-
01-15
03-
01-17

03-
01-20
03-
01-22

<=03
-01-
15

1920 Bet.tol
.

Ja 0

0

-5 
-5

2 1,000 
1,000

60 
30

5 
5

03-
01-15
03-
01-17

03-
01-20
03-
01-22

<=03
-01-
15

1910 Ingen Ja 0

0

0 
0

3 1 000 
1 000

60 
30

5 
5

03-
01-15
03-
01-17

03-
01-20
03-
01-22

<=03
-01-
15

1900 Bet.tol
.

Ja 0

0

5 
5

(1) Om betalningen återfinns inom dessa intervall kan alla kopplingsposter avslutas med eller utan tolerans.

(2) Om betalningen faller återfinns dessa intervall kan inte alla kopplingsposter avslutas ens med tolerans.

Följande är några exempelscenarier som visar förväntade toleransberäkningar och bokföringar i olika situationer.
Exemplen gäller bara de scenarier som resulterar i att alla poster i programmet stängs.

Sidan redovisning innehåller följande inställningar :

Kassarabattfrist    5D
Max betalningstolerans; 5

Scenarier med alternativ A, B, C, eller D motsvarar dessa följande:

A I det här fallet har varningen för betalningstolerans (rabatt) kopplats från, eller så har användaren kopplat på
varningen och valt att tillåta sen kassarabatt (Bokför som tolerans) i en faktura.
B I det här fallet har användaren kopplat på varningen och valt att inte tillåta sen kassarabatt i en faktura.
C - I det här fallet har användaren kopplat på varningen och valt att tillåta sen kassarabatt på den första fakturan
men inte på den andra.
D - I det här fallet har användaren kopplat på varningen och valt att inte tillåta sen kassarabatt på den första
fakturan men däremot på den andra.



4B 1 000 
1 000

60 
30

5 
5

03-
01-15
03-
01-17

03-
01-20
03-
01-22

03-
01-16
03-
01-17

1980 Bet.tol
.

Ja 0

0

-5

-5

5B 1,000 
1,000

60 
30

5 
5

03-
01-15
03-
01-17

03-
01-20
03-
01-22

03-
01-16
03-
01-17

1970 Ingen Ja 0

0

0

0

6B 1 000 
1 000

60 
30

5 
5

03-
01-15
03-
01-17

03-
01-20
03-
01-22

03-
01-16
03-
01-17

1960 Bet.tol
.

Ja 0

0

5

5

7A 1 000 
1 000

60 
30

5 
5

03-
01-15
03-
01-17

03-
01-20
03-
01-22

03-
01-16
03-
01-17

1920 Betal.t
ol.raba
tt och
Bet.
tol.

Ja 60/60

0/0

-5 
-5

8A 1 000 
1 000

60 
30

5 
5

03-
01-15
03-
01-17

03-
01-20
03-
01-22

03-
01-16
03-
01-17

1910 Betal.t
ol.raba
tt

Ja 60/60

0/0

0 
0

9A 1 000 
1 000

60 
30

5 
5

03-
01-15
03-
01-17

03-
01-20
03-
01-22

03-
01-16
03-
01-17

1900 Betal.t
ol.raba
tt och
Bet.
tol.

Ja 60/60 5 
5

10B 1 000 
1 000

60 
30

5 
5

03-
01-15
03-
01-17

03-
01-20
03-
01-22

03-
01-18
03-
01-20

2010 Bet.tol
.

Ja 0

0

-5

-5

11B 1,000 
1,000

60 
30

5 
5

03-
01-15
03-
01-17

03-
01-20
03-
01-22

03-
01-18
03-
01-20

2000 Ingen Ja 0

0

0

0

12B 1 000 
1 000

60 
30

5 
5

03-
01-15
03-
01-17

03-
01-20
03-
01-22

03-
01-18
03-
01-20

1990 Bet.tol
.

Ja 0

0

5

5

13D 1 000 
1 000

60 
30

5 
5

03-
01-15
03-
01-17

03-
01-20
03-
01-22

03-
01-18
03-
01-20

1980 Betal.t
ol.raba
tt och
Bet.
tol.

Ja 0/0

30/-
30

-5 
-5

—

FAKTU
RERIN
G

KASSA
RABAT
T

MAX
BET.
TOL.

KASSA
RABAT
TSDAT
UM

BETAL.
TOL.RA
BATT
DATU
M

BETAL
NINGS
DATU
M BET

TOLER
ANSTY
P

ALLA
POSTE
R
STÄNG
DA

BETAL.
TOL.RA
BATT
GL/CL

BET.
TOL.
REDOV
ISNIN
G



14D 1 000 
1 000

60 
30

5 
5

03-
01-15
03-
01-17

03-
01-20
03-
01-22

03-
01-18
03-
01-20

1970 Betal.t
ol.raba
tt

Ja 0/0

30/-
30

0 
0

15D 1 000 
1 000

60 
30

5 
5

03-
01-15
03-
01-17

03-
01-20
03-
01-22

03-
01-18
03-
01-20

1960 Betal.t
ol.raba
tt och
Bet.
tol.

Ja 0/0

30/-
30

5 
5

16D 1 000 
1 000

60 
30

5 
5

03-
01-15
03-
01-17

03-
01-20
03-
01-22

03-
01-18
03-
01-20

1950 Betal.t
ol.raba
tt och
Bet.
tol.

Ja 60/-
60

0/0

-5 
-5

17D 1 000 
1 000

60 
30

5 
5

03-
01-15
03-
01-17

03-
01-20
03-
01-22

03-
01-18
03-
01-20

1940 Betal.t
ol.raba
tt

Ja 60/-
60

0/0

0 
0

18D 1 000 
1 000

60 
30

5 
5

03-
01-15
03-
01-17

03-
01-20
03-
01-22

03-
01-18
03-
01-20

1930 Betal.t
ol.raba
tt och
Bet.
tol.

Ja 60/-
60

0/0

5 
5

19A 1 000 
1 000

60 
30

5 
5

03-
01-15
03-
01-17

03-
01-20
03-
01-22

03-
01-18
03-
01-20

1920 Betal.t
ol.raba
tt och
Bet.
tol.

Ja 60/-
60

30/-
30

-5 
-5

20A 1 000 
1 000

60 
30

5 
5

03-
01-15
03-
01-17

03-
01-20
03-
01-22

03-
01-18
03-
01-20

1910 Betal.t
ol.raba
tt

Ja 60/-
60

30/-
30

0 
0

21A 1 000 
1 000

60 
30

5 
5

03-
01-15
03-
01-17

03-
01-20
03-
01-22

03-
01-18
03-
01-20

1900 Betal.t
ol.raba
tt och
Bet.
tol.

Ja 60/-
60

30/-
30

5 
5

22B 1 000 
1 000

60 
30

5 
5

03-
01-15
03-
01-17

03-
01-20
03-
01-22

03-
01-21
03-
01-22

2010 Bet.tol
.

Ja 0

0

-5

-5

—

FAKTU
RERIN
G

KASSA
RABAT
T

MAX
BET.
TOL.

KASSA
RABAT
TSDAT
UM

BETAL.
TOL.RA
BATT
DATU
M

BETAL
NINGS
DATU
M BET

TOLER
ANSTY
P

ALLA
POSTE
R
STÄNG
DA

BETAL.
TOL.RA
BATT
GL/CL

BET.
TOL.
REDOV
ISNIN
G



23B 1,000 
1,000

60 
30

5 
5

03-
01-15
03-
01-17

03-
01-20
03-
01-22

03-
01-21
03-
01-22

2000 Ingen Ja 0

0

0

0

24B 1 000 
1 000

60 
30

5 
5

03-
01-15
03-
01-17

03-
01-20
03-
01-22

03-
01-21
03-
01-22

1990 Bet.tol
.

Ja 0

0

5

5

25A 1 000 
1 000

60 
30

5 
5

03-
01-15
03-
01-17

03-
01-20
03-
01-22

03-
01-21
03-
01-22

1980 Betal.t
ol.raba
tt och
Bet.
tol.

Ja 0/0

30/30

-5 
-5

26A 1 000 
1 000

60 
30

5 
5

03-
01-15
03-
01-17

03-
01-20
03-
01-22

03-
01-21
03-
01-22

1970 Betal.t
ol.raba
tt

Ja 0/0

30/30

0 
0

27A 1 000 
1 000

60 
30

5 
5

03-
01-15
03-
01-17

03-
01-20
03-
01-22

03-
01-21
03-
01-22

1960 Betal.t
ol.raba
tt och
Bet.
tol.

Ja 0/0

30/30

5 
5

28 1 000 
1 000

60 
30

5 
5

03-
01-15
03-
01-17

03-
01-20
03-
01-22

>03-
01-22

2010 Bet.tol
.

Ja 0 -5

29 1,000 
1,000

60 
30

5 
5

03-
01-15
03-
01-17

03-
01-20
03-
01-22

>03-
01-22

2000 Ingen Ja 0 0

30 1 000 
1 000

60 
30

5 
5

03-
01-15
03-
01-17

03-
01-20
03-
01-22

>03-
01-22

1990 Bet.tol
.

Ja 0 5

—

FAKTU
RERIN
G

KASSA
RABAT
T

MAX
BET.
TOL.

KASSA
RABAT
TSDAT
UM

BETAL.
TOL.RA
BATT
DATU
M

BETAL
NINGS
DATU
M BET

TOLER
ANSTY
P

ALLA
POSTE
R
STÄNG
DA

BETAL.
TOL.RA
BATT
GL/CL

BET.
TOL.
REDOV
ISNIN
G

BetalningsintervalldiagramBetalningsintervalldiagram

(1) Betalningsdatum <=03-01-15 (scenarier 1–3)(1) Betalningsdatum <=03-01-15 (scenarier 1–3)

I relation till scenariot ovan kan betalningsintervallen illustreras på följande sätt:

Återstående belopp per

normala kopplingsregler



(2) Betalningsdatumet infaller mellan 03-01-16 och 03-01-17 (scenario 4-9)(2) Betalningsdatumet infaller mellan 03-01-16 och 03-01-17 (scenario 4-9)

(3) Betalningsdatumet infaller mellan 03-01-18 och 03-01-20 (scenario 10-21)(3) Betalningsdatumet infaller mellan 03-01-18 och 03-01-20 (scenario 10-21)

(4) Betalningsdatumet infaller mellan 03-01-21 och 03-01-22 (scenario 22-27)(4) Betalningsdatumet infaller mellan 03-01-21 och 03-01-22 (scenario 22-27)

(1) Om betalningen återfinns inom dessa intervall kan alla kopplingsposter avslutas med eller utan tolerans.

(2) Om betalningen faller återfinns dessa intervall kan inte alla kopplingsposter avslutas ens med tolerans.

Återstående belopp per

normala kopplingsregler

(1) Om betalningen återfinns inom dessa intervall kan alla kopplingsposter avslutas med eller utan tolerans.

(2) Om betalningen faller återfinns dessa intervall kan inte alla kopplingsposter avslutas ens med tolerans.

Återstående belopp per

normala kopplingsregler

(1) Om betalningen återfinns inom dessa intervall kan alla kopplingsposter avslutas med eller utan tolerans.

(2) Om betalningen faller återfinns dessa intervall kan inte alla kopplingsposter avslutas ens med tolerans.



(5) Betalningsdatum infaller efter 03-01-22 (scenario 28-30)(5) Betalningsdatum infaller efter 03-01-22 (scenario 28-30)

Se även

Återstående belopp per

normala kopplingsregler

(1) Om betalningen återfinns inom dessa intervall kan alla kopplingsposter avslutas med eller utan tolerans.

(2) Om betalningen faller återfinns dessa intervall kan inte alla kopplingsposter avslutas ens med tolerans.

Återstående belopp per

normala kopplingsregler

(1) Om betalningen återfinns inom dessa intervall kan alla kopplingsposter avslutas med eller utan tolerans.

(2) Om betalningen faller återfinns dessa intervall kan inte alla kopplingsposter avslutas ens med tolerans.

Ekonomi
Ställa in Finance
Hantera kundreskontra
Arbeta med Business Central
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Förbereda beräknings- och bokföringsmetoder för
moms
2019-10-14 • 15 minutes to read

NOTENOTE

Använd den assisterade konfigurationsguiden för att ställa in momsen
(rekommenderat).

Så här skapar du momsregistreringsnummer för land / region

Konsumenter och företag betalar moms när de köper varor eller tjänster. Momsbeloppet att betala kan variera
beroende på flera faktorer. I Business Central ställer du in moms för att ange de satser som ska användas för
beräkning av momsbelopp baserat på följande:

Vem du säljer till
Vem du köper från
Vad du säljer
Vad du köper

Du kan ställa in momsberäkningar manuellt, men det kan vara svårt och tidsödande. Om du vill göra det enklare,
finns det en assisterade konfigurationsguid med namnet momsinställning som hjälper dig med stegen. Vi
rekommenderar att du använder den assisterade konfigurationsguiden för att ställa in momsen.

Du kan endast använda guiden om du har skapat ett Mitt företag och inte har bokfört transaktioner som inkluderar moms.
Annars skulle vara mycket emkelt att använda olika momssatser av misstag, och göra felaktiga momsrapporter.

Om du vill ställa in momsberäkningar själv eller bara vill ha information om varje steg innehåller i det här
avsnittet beskrivningar av varje steg.

Vi rekommenderar att du använder den assisterade konfigurationsguiden för att ställa in momsen i Business
Central.

Så här startar du den assisterade konfigurationsguiden:

1. Välj ikonen  och ange Assisterad konfiguration och välj sedan relaterad länk.
2. Välj Ställa in moms.

För att garantera att användaren anger ett giltigt momsregistreringsnummer kan du ange format för
momsregistreringsnummer som används i de länder eller regioner där du bedriver verksamhet. Business Central
visar ett felmeddelande när någon gör fel eller använder ett format som är felaktigt för landet / regionen.

Om du vill skapa momsregistreringsnummer, gör då så här:

1. Välj ikonen  och ange Länder/regioner och välj sedan relaterad länk.
2. Välj land eller region, och välj sedan åtgärden Format för momsreg.nr..
3. I fältet Format anger du formatet genom att ange ett eller flera av följande tecken:

# Kräver ett tal med en enda siffra.



Så här skapar du rörelsebokföringsmallar för moms

Så här skapar du produktbokföringsmallar för moms

Kombinera momsbokföringsmallar i momsbokföringsinställningar

TIPTIP

@ Kräver en bokstav. Dessa är inte skiftlägeskänsliga.

? Alla tecken tillåtna.

Du kan använda andra tecken förutsatt att dessa förekommer i landets/regionens format. Om du till exempel
behöver inkludera en punkt eller ett bindestreck mellan olika uppsättningar siffror kan du exempelvis definiera
formatet som ##.####.### or @@-###-###.

Rörelsebokföringsmallar för moms representerar de marknader där du gör affärer med kunder och leverantörer
och definierar hur moms beräknas och bokförs på varje marknad. Exempel på momsrörelsebokföringsmallar är
Inhemsk och Europeiska unionen (EU).

Använd koder som är lätta att komma ihåg och som beskriver rörelsebokföringsmallen som t.ex. EU , Icke-EU
eller Inhemsk. Koden måste vara unik. Du kan ställa in så många koder som du vill, men du kan inte använda
samma kod mer än en gång i en tabell.

Om du vill konfigurera rörelsebokföringsmall för moms, gör du följande steg:

1. Välj ikonen  och ange Moms rörelsebokföringsmall och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs.

Du kan skapa standardrörelsebokföringsmallar för moms genom att koppla rörelsebokföringsmallar för moms till
generella rörelsebokföringsmallar. Business Central tilldelar automatiskt rörelsebokföringsmallen för moms när
du tilldelar rörelsebokföringsmallen till ett kund-, leverantörs- eller redovisningskonto.

Produktbokföringsmallar för moms representerar objekten och resurser och som köper och säljer, och
bestämmer hur du beräknar och bokför typen av artikel som köps in eller säljs.
Det är praktiskt att använda koder som är lätta att komma ihåg och som beskriver satsen som ej moms eller noll,
moms10 eller reducerad 10 % moms och moms25 eller standard för 25 %.

Om du vill konfigurera rörelsebokföringsmall för moms, gör du följande steg:

1. Välj ikonen  och ange Produktbokföringsmallar för moms och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs.

Business Central beräknar momsbeloppen på försäljning och inköp utifrån momsbokföringsinställningar som är
kombinationer av rörelsebokföringsmallar för moms och produktbokföringsmallar för moms. För varje
kombination kan du fylla i momsprocent, momsberäkningstyp och redovisningskonton för bokföring av moms
som relaterar till försäljning, inköp och omvänd moms. Du kan också ange om momsbelopp ska omberäknas när
en kassarabatt används eller tas emot.

Du kan registrera så många kombinationer som du vill. Om du vill gruppera kombinationer av
momsbokföringsinställningar med liknande attribut kan du ange ett Moms-ID för varje grupp och tilldela ID:t till
gruppmedlemmarna.

Om du vill kombinera momsbokföringsinställningar gör du följande:

1. Välj ikonen  och ange Bokföringsinställningar för moms och välj sedan relaterad länk.



Tilldela momsbokföringsmallar som standard till flera enheter

Tilldela momsbokföringsmallar till enskilda konton, kunder,
leverantörer, artiklar och resurser

Så här tilldelar du momsbokföringsmallar till individuella redovisningskontonSå här tilldelar du momsbokföringsmallar till individuella redovisningskonton

För att tilldela rörelsebokföringsmallar för moms till kunder och leverantörerFör att tilldela rörelsebokföringsmallar för moms till kunder och leverantörer

För att tilldela produktbokföringsmallar till individuella artiklar och resurserFör att tilldela produktbokföringsmallar till individuella artiklar och resurser

Ställa in momsrapportmallar och momsrapportnamn

Hur du definierar och förhandsgranskar momsrapporter

2. Fyll i fälten om det behövs.

Om du vill använda samma momsbokföringsmallar för flera poster kan du skapa Business Central för att göra
detta som standard. Detta kan göras på ett par sätt:

Du kan tilldela rörelsebokföringsmallar för moms till generella rörelsebokföringsmallar eller kund- och
leverantörsmallar
Du kan tilldela produktbokföringsmallar för moms från generella produktbokföringsmallar

Rörelsebokföringsmallen eller produktbokföringsmallen för moms tilldelas när du väljer en rörelse- eller
produktbokföringsmall för en kund, leverantör, artikel eller resurs.

I följande avsnitt beskrivs hur du tilldelar momsbokföringsmallar till enskilda enheter.

1. Välj ikonen  och ange Kontoplan och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna kortet redovisningskontokortet för det kontot.
3. På snabbfliken bokföring i fältet Typ av bokföring väljer du antingen försäljning eller inköp.
4. Välj momsbokföringsmallar för försäljnings- eller inköpskontot.

1. Välj ikonen  och ange Kund eller Leverantör och välj sedan relaterad länk.
2. På kortet Kund eller Leverantör expanderar du snabbfliken Fakturering.
3. Välj rörelsebokföringsmallar för moms.

1. Välj ikonen  och ange Artikel eller Resurs och välj sedan relaterad länk.
2. Gör något av följande:

På kortet Item expandera snabbfliken pris och bokföring och välj visa fler för att visa fältet Moms
produktbokföringsmall.
På kortet Resurs expanderar du snabbfliken Fakturering.

3. Välj produktbokföringsmallen med moms.

Skattemyndigheterna kan och ändrar sina krav för bokföring av moms. Momsrapportmallar och
Momsrapportnamn kan hjälpa dig att förbereda dig inför kommande ändringar och göra övergången till de nya
kraven smidigare. Du kan använda momsrapportmallar för att definiera vilka fält som ska tas med i
momsrapporten, som i sin tur definierar beräkningarna, och du kan skapa en ny momsrapportmall när kraven
ändras. Exempelvis en mall kan beräkna moms för detta år baserat på nuvarande krac och en annan kan beräkna
moms baserat på kraven för nästa år. Mallar är också ett sätt att hålla en historik med momsrapportformat, till
exempel så att du kan se tillbaka för att se hur du beräknar moms i föregående år.

Momsrapporter låter dig beräkna momsavräkningsbeloppen för en bestämd period (t.ex. ett kvartal). När du har
definierat en momsrapport kan förhandsgranska du den och kontrollera att det uppfyller dina behov.



TIPTIP

Ställ in klausuler som förklarar hur icke-standardmässiga momssatser
används

Så här konfigurerar du momsklausulerSå här konfigurerar du momsklausuler

Om du vill definiera en momsrapport, följ dessa steg:

1. Välj ikonen  och ange Momsrapporter och välj sedan relaterad länk.
2. Välj fältet namn och välj sedan nytt på sidan Momsrapportnamn.
3. Fyll i relevanta fält. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Du kan filtrera informationen som utdraget innehåller, beroende på vad du väljer fältet typ. Kontosummering är
användbar när du vill att moms från ett visst konto. Momstrans.summering får moms från konton som är kopplade till
markeringar i fälten Typ av bokföring, Moms rörelsebokf.mall, och/eller Moms, produktbokföringsmall.
Radsummering kan du skriva in ett värde eller snabb filterkriterierna i fältet Radsummering. Mer information om sökning
och filtrering finns i Söka, filtrera och sortera data. Beskrivning används ofta för att lägga till en anteckning i uttrycket.
Exempelvis kan du använda den som en rubrik när du har använt radsummering.

Om du vill förhandsgranska en momsrapport, följ dessa steg:

1. Välj förhandsgranskning.
2. Du begränsar rapporten till en viss period genom att ange ett datumfilter. För mer information om hur du

anpassar sidan så att datumfiltret visas,, se Söka, filtrera och sortera data.
3. Du kan välja flera olika alternativ för att definiera vilken typ av momstransaktioner som ska tas med i

rapporten.
4. På de rader där fältet Typ innehåller Momstrans.summering kan du visa en lista över momstransaktioner

genom att välja beloppet i fältet Kolumnbelopp.

Du konfigurerar en momsklausul som beskriver information om vilken typ av moms som tillämpas.
Informationen kan krävas av Myndighetsregleringar. När du registrerar en momsklausul och associera den med
en momsbokföringsinställning, visas momsklausulen på alla utskrivna försäljningsdokument som använder
momsbokföringsinställningsmallen.

Om det behövs kan du också ange hur man konverterar momsklausuler till andra språk. När du sedan skapar och
skriver ut ett försäljningsdokument som innehåller ett moms-ID, kommer dokumentet att ta med den översatta
momsklausulen. Den språkkod som anges på kundkortet bestämmer språket.

Du kan ändra eller ta bort en momsklausul och dina ändringar kommer visas i en generarad rapporten. Business
Central sparar dock ingen historik över ändringen. I rapporten skrivs momsklausulbeskrivningarna ut, och visas
för alla rader i rapporten tillsammans med momsbeloppet och nettobeloppet. Om en momsklausul inte har
angetts för alla rader på försäljningsdokumentet, utelämnas hela avsnittet, när rapporten skrivs ut.

1. Välj ikonen  och ange Momsklausuler och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan momsklusuler skapar du en ny rad.
3. I fältet Kod anger du en identifierare för klausulen. Du använder den här koden för att tilldela klausulen till

momsbokföringsmallar.
4. I fältet beskrivning anger du den text som ska visas i dokument som kan inkludera moms. I fältet

Beskrivning 2 anger du ytterligare text om det behövs. Texten visas på nya rader.
5. Tillval: Om du vill tilldela momsklausulen till en momsbokföringsinställning direkt väljer du inställningar, och

väljer sedan klausulen. Om du vill vänta kan du tilldela klausulen vid ett senare tillfälle på sidan
Momsbokföringsinställningar.

6. Valfritt: Att ange hur man översätter momsklausulen, välj åtgärden översättningar.



Så här tilldelar du en momsklausul till en momsbokföringsinställningSå här tilldelar du en momsklausul till en momsbokföringsinställning

Att ange översättningar för momsklausulerAtt ange översättningar för momsklausuler

Skapa en momsbokföringsinställning för hantering av importmoms

Kontrollera momsregistreringsnummer

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Bokföringsinställningar för moms och välj sedan relaterad länk.
2. I kolumnen momsklausul väljer du klausul för varje momsbokföringsinställning som den gäller för.

1. Välj ikonen  och ange Momsklausuler och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Översättningar.
3. I fältet språkkod välj det språk du översätta till.
4. I fältet Beskrivning och Beskrivning 2 anger du översättning av beskrivningarna. Denna text visas i det

översatta momsrapportdokument.

Du använder funktionen för importmoms när du bokför ett dokument där hela beloppet är moms. Du använder
detta om du får en faktura med moms för importerade varor från skattemyndigheterna.

Så här anger du koder för importmoms:

1. Välj ikonen  och ange Produktbokföringsmallar för moms och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Moms produktbokföringsmallar anger du en ny produktbokföringsmall för importmoms.
3. Välj ikonen  och ange Bokföringsinställningar för moms och välj sedan relaterad länk.
4. På sidan Moms bokföringsinställningar skapar du en ny rad eller använder valfri befintlig

rörelsebokföringsmall för moms i kombination med den nya produktbokföringsmallen för moms för
importmoms.

5. I fältet Momsberäkningstypväljer du enbart moms.
6. Ange det redovisningskonto som ska användas för att bokföra importmoms i fältet Ingående moms. Alla

andra konton är valfria.

Det är viktigt att momsregistreringsnummer för kunder, leverantörer och kontakter är giltiga. Till exempel ändrar
företag sin skatteskuldstatus och i vissa länder kan skattemyndigheterna be dig lämna rapporter som t.ex. EG-
försäljningslisterapport som anger de momsregistreringsnummer som du använder när du gör affärer.

Europeiska kommissionen har en tjänst för VIES momsnummervalidering på sin webbplats som är offentlig och
kostnadsfri. Business Central kan spara dig det steget och låter dig använda VIES-tjänsten för verifiering och
spåra momsregistreringsnummer för kunder, leverantörer och kontakter direkt från kund-, leverantörs- och
kontaktkort. Tjänsten i Business Central heter Valideringstjänst för EU momsreg.nr.. Den är tillgänglig på
sidan Anslutningar till tjänst, och du kan börja använda den direkt. Registrering behövs inte och tjänsten är
gratis.

Om du vill aktivera valideringstjänsten för EU momsreg.nr. måste du ha administratörsrättigheter.

När du använder vår tjänst registrerar vi en historik över momsregistreringsnummer och kontroller för varje
kund, leverantör eller kontakt i momsregistreringslogga, så att du enkelt kan spåra dem. Loggen är unik för
varje kund. Loggen är användbar för att verifierat att det aktuella momsregistreringsnumret är korrekt. När du
verifierar ett momsregistreringsnummer kommer kolumnen begär ID i loggen att visa att du har vidtagit
åtgärder.

Du kan se momsregistreringsloggen på kund-, leverantör- eller kontaktkorten på snabbfliken fakturering genom
att välja sökknappen i Momsregistreringsnr.



Använda omvänd moms för handel mellan länder/regioner inom EU

NOTENOTE

TIPTIP

Försäljning till länder eller regioner inom EUFörsäljning till länder eller regioner inom EU

Förstå momsavrundning för dokument

Förstå konverteringen av momssatsen

Tjänsten kan också spara tid när du skapar en kund eller leverantör. Om du känner till kundens
momsregistreringsnummer kan du ange det i fältet Momsregistreringsnr på korten för kunden eller
leverantören, och vi ska fylla i kundens namn åt dig. Vissa länder har dessutom företagsadresser i ett strukturerat
format. I dessa länder fyller vi även i addressen.

Det finns ett par saker att komma ihåg om tjänsten VIES momsnummervalidering:

Den här tjänsten använder http-protokoll, vilket betyder att data som har överförts via tjänsten inte har
krypteras.
Det kan uppstå avbrott för den här tjänsten som inte Microsoft ansvarar för. Tjänsten är en del av ett
omfattande EU-nätverk av nationella register för moms.

En del företag måste använda omvänd moms när de handlar med andra företag. Regeln gäller för inköp från
länder/regioner inom EU och försäljning till länder/regioner inom EU.

Denna regel gäller vid handel med företag som är registrerade som momspliktiga i ett annat land eller en annan region
inom EU. Om du handlar direkt med konsumenter i andra länder/regioner inom EU bör du kontakta skattemyndigheterna
för att få information om gällande momsregler.

Du kan verifiera att ett företag som är registrerat som momspliktigt i ett annat EU-land genom att använda tjänsten
validering av EU-momsregistreringsnummer. Tjänsten är tillgänglig utan kostnad i Business Central. Mer information finns i
delen Kontrollera momsregistreringsnummer i det här avsnittet.

Ingen moms beräknas på försäljning till momspliktiga företag i andra länder/regioner inom EU. Du måste
rapportera värdet för försäljningar till länder/regioner inom EU separat i momsrapporten.

För att korrekt beräkna moms på försäljning till länder/regioner inom EU bör du:

Lägg upp en rad för försäljning med samma information för inköp. Om du redan har lagt upp rader på sidan
Moms bokföringsinställning för inköp från andra länder/regioner inom EU kan du även använda dessa rader
för försäljning.
Tilldela rörelsebokföringsmallar för moms i fältet Moms rörelsebokföringsmall på snabbfliken Fakturering
på leverantörskortet för varje EU-leverantör. Du bör också ange kunden momsregistreringsnummer i fältet
Momsregistreringsnr på Snabbfliken Utlandshandel.

När du bokför en försäljning till en kund i ett annat land eller en annan region inom EU beräknas momsbeloppet
och en momstransaktion skapas med informationen om omvänd moms och nettobeloppet (det belopp som
används för att beräkna momsbeloppet). Inga poster bokförs på momskontona i redovisningen.

Belopp i dokument som ännu inte har bokförts avrundas och visas på ett sätt som motsvarar den slutliga
avrundningen av belopp som faktiskt bokförs. Moms beräknas för ett färdigt dokument, vilket innebär att moms
som beräknas baseras på summan av alla rader med samma moms-id i dokumentet.



Så här förbereder du konverteringar av momssatserSå här förbereder du konverteringar av momssatser

Så här ställer du in ändringsverktyget för momssatsSå här ställer du in ändringsverktyget för momssats

Så här skapar du konvertering av produktbokföringsmallarSå här skapar du konvertering av produktbokföringsmallar

Utföra konvertering för ändring av momssatsUtföra konvertering för ändring av momssats

Verktyget för momsändring utför momssatskonvertering för huvuddata, journaler och order på olika sätt. De
valda huvuddata och journalerna uppdateras med den nya allmänna produktbokföringsmallen eller
produktbokföringsmallen för moms. Om en order har levererats helt eller delvis, kommer de levererade artiklarna
behålla den aktuella produktbokföringsmallen eller produktbokföringsmallen för moms. En ny orderrad skapas
för de olevererade artiklarna och uppdateras för att stämma med den nuvarande och nya momsen eller allmänna
produktbokföringsmallen. Dessutom ska artikelomkostnadsfördelningar, reservationer och
artikelspårningsinformation uppdateras.

Det finns dock några saker som inte räknar om verktyget:

Försäljnings- eller inköpsorder och fakturor där leveranser har bokförts. Dessa dokumentet bokförs med hjälp
av den aktuella momssatsen.
Dokument som har bokförda förskottsfakturor. Du har till exempel gjort eller tagit emot förskottsbetalningar
för fakturor som inte har slutförts innan du använder ändringsverktyget för momssats. I det här fallet blir det
en differens mellan momsen som har förfallit och momsen som har betalats i förskottsbetalningar när
fakturan har slutförts. Ändringsverktyget för momssats hoppar över dessa dokument och du måste uppdatera
dem manuellt.
Direktleveranser eller specialorder
Försäljnings- eller inköpsorder med lagerintegration om de är delvis levererade eller mottagna.
Servicekontrakt

Innan du skapar ändringsverktyget för momssats, måste du göra följande förberedelser.

Om du har transaktioner som används olika satser måste de delas upp i olika grupper, antingen genom att
skapa nya redovisningskonton för varje sats eller genom att använda datafilter för att gruppera transaktioner
efter sats.
Om du skapar nya redovisningskonton, måste du skapa nya generella bokföringsmallar.
Om du vill reducera antalet dokumentet som konverteras, bokför så många dokument som möjligt och
minska ej bokförda dokument till en minimum.
Säkerhetskopiera data.

1. Välj ikonen  och ange Inställningar för ändring av momssats och välj sedan relaterad länk.
2. På snabbflikarna Huvuddata, Journaler och Dokument, välj en bokföringsmall i alternativlistan för

nödvändiga fält.

1. Välj ikonen  och ange Inställningar för ändring av momssats och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Inställningar för ändring av momssats på fliken Start i gruppen Process, antingen Moms

prod.bokf.mall, konv. eller Produktbokföringsmall, konv..
3. I fältet Från kod, ange den aktuella bokföringsmallen.
4. I fältet Till kod anger du den nya bokföringsgruppen.

Du använder momssatsändringsverktyget till rätta ändringar i standardsatsen för moms. Du utför moms och
generella bokföringsmallkonverteringar för att ändra momssatser och underhålla exakt momsrapportering.
Beroende på inställningen görs följande ändringar:

Moms- och bokföringsmallar konverteras.
Ändringar genomförs i redovisningskonton, kunder, leverantörer, öppna dokument, journalrader, o.s.v.



IMPORTANTIMPORTANT

IMPORTANTIMPORTANT

Se även

Innan du utför konverteringen av momssats, kan du testa konverteringen. Följ instruktionerna nedan för att göra det, men
du måste avmarkera utför konvertering och Ändringsverktyget för momssats har slutförts. Under testkonverteringen
avmarkerades fältet konverterad i tabellen Ändringsloggtransaktion för momssats och fältet konverteras datum i
tabellen Ändringsloggtransaktion för momssats är tom. Välj Ändringsloggtransaktion för momssats för att visa
resultatet av testkonverteringen. Kontrollera varje transaktion, innan du utför konverteringen. Kontrollera särskilt
transaktioner som använder en gammal momssats.

IMPORTANTIMPORTANT

1. Välj ikonen  och ange Ändring av momssats och välj sedan länken Inställningar för ändring av
momssats.

2. Kontrollera att du har ställt in konverteringen för momsproduktbokföringsmall eller
produktbokföringsmall.

3. Markera kryssrutan utför konvertering.

Avmarkera kryssrutan Ändringsverktyget för momssats har slutförts. Kryssrutan markeras automatiskt, när
konverteringen av momssats slutförs.

4. Välj åtgärden Konvertera.

5. Välj Ändringsloggtransaktion för momssats på fliken Start i gruppen Process för att visa resultatet av
konverteringen.

När konverteringen är klar markeras fältet konverterad i tabellen Ändringsloggtransaktion för momssats och
konverteras datum i den Ändringsloggtransaktion för momssats fylls i med konverteringsdatumet.

Ställa in orealiserad mervärdesskatt
Så här: rapportera moms till skattemyndigheterna
Arbeta med moms på försäljning och inköp



Ställa in orealiserad moms för kontantbaserad
redovisning
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Använda redovisningskonton för orealiserad moms

ALTERNATIV BESKRIVNING

Tomt Välj det här alternativet om du inte vill använda funktionen för
orealiserad moms.

Procent Betalningar täcker både moms och fakturabelopp i proportion
till betalningens procent av det återstående fakturabeloppet.
Det betalda momsbeloppet överförs från kontot för
orealiserad moms till realiserade momskontot.

Första Betalningar täcker först momsbeloppet och sedan
fakturabeloppet. I det här fallet kommer det belopp som
överförs från kontot för orealiserad moms att vara lika med
betalningsbeloppet tills den totala momsen har betalts.

Sista Betalningar täcker först fakturabeloppet och sedan momsen. I
det här fallet kommer inget belopp att överföras från kontot
för orealiserad moms till momskontot förrän fakturans totala
belopp, exklusive moms, har betalts.

Först (hela beloppet) Betalningar täcker först momsen (som i alternativet Först),
men inget belopp överförs till momskontot förrän hela
momsbeloppet har betalats.

Sist (hela beloppet) Betalningar täcker först fakturabeloppet (som i alternativet
Sist), men inget belopp överförs till momskontot förrän hela
momsbeloppet har betalats.

Om du använder kontantbaserade redovisningsmetoder kan du skapa Business Central för att hantera orealiserad
moms.

Du kan ange att momsbelopp ska beräknas och bokföras på ett temporärt redovisningskonto när en faktura
bokförs, för att sedan bokföras på rätt redovisningskonto och inkluderas i momsrapporter när den faktiska
betalningen av fakturan bokförs. Innan du kan göra detta måste du komplettera momsbokföringsinställningarna.

Om du vill använda konton för orealiserad moms, gör du så här:

1. Välj ikonen  och ange Redovisningsinställningar.
2. På sidan Redovisningsinställningar, välj kryssrutan Orealiserad moms.
3. Välj ikonen Sök efter sida eller rapport  och ange Bokföringsinställningar för moms.
4. På sidan Bokföringsinställningar för moms väljer du moms och väljer sedan åtgärden redigera.
5. I fältet Orealiserad momstyp väljer du ett alternativ för att ange hur du ska fördela betalningar till

fakturabeloppet (exklusive moms) och själva momsbeloppet, samt hur momsbeloppen överförs från kontot för
orealiserad moms till konto för (realiserad) moms. Alternativen beskrivs i tabellen nedan.



NOTENOTE

Se även

NOTENOTE

6. I fältet Oreal. utgående moms anger du kontot för orealiserad utgående moms.

Momsbeloppet kommer att bokföras till kontot för orealiserad moms där det kvarstår tills betalningen till
leverantören bokförts. Beloppet överförs sedan till kontot för utgående moms.

7. Ange redovisningskontot för orealiserad ingående moms i fältet Oreal. ingående moms.

Momsbeloppet kommer att bokföras till kontot för orealiserad moms där det kvarstår tills betalningen till leverantören
bokförts. Beloppet överförs sedan till kontot för ingående moms.

Ställa in orealiserad moms



Aktivera koppling av kundreskontratransaktioner till
olika valutor
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Så här aktiverar du koppling av leverantörsreskontratransaktioner i olika
valutor

ALTERNATIV BESKRIVNING

Ingen Koppling mellan valutor är inte tillåten.

EMU Koppling mellan EMU-valutor är tillåten.

Alla Koppling mellan alla valutor är tillåten.

Så här skapar du redovisningskonton för avrundningsdifferenser vid
valutakoppling

NOTENOTE

Se även

Om en valuta används vid inköp från en leverantör och en annan vid betalning kan du koppla betalningen till
inköpet.

Om du säljer i en valuta och får betalt i en annan kan du koppla betalningen till försäljningsfakturan.

Efterföljande proceduren beskriver hur du ställer in detta för leverantörsreskontratransaktioner på sidan
Inköpsinställningar. Denna inställning liknar den för kundreskontratransaktioner på sidan
Försäljningsinställningar.

1. Välj ikonen  och ange Inköpsinställningar och välj sedan relaterad länk.
2. I fältet Koppling mellan valutor markerar du ett av följande alternativ.

Om du kopplar transaktioner till olika valutor måste du ange de redovisningskonton som du vill bokföra
avrundningsdifferenserna på.

Du måste skapa redovisningskonton innan du slutför uppgiften. Mer information finns i Förstå redovisning och kontoplan.

1. Välj ikonen  och ange Kundbokföringsmallar och välj sedan relaterad länk.
2. Ange aktuella redovisningskonton för bokföring av avrundningsskillnader i fälten Debet valutakopp.

avrundning och Kredit valutakopp. avrundning.
3. Välj ikonen  och ange Leverantörsbokföringsmallar och välj sedan relaterad länk.
4. Ange aktuella redovisningskonton för bokföring av avrundningsskillnader i fälten Debet valutakopp.

avrundning och Kredit valutakopp. avrundning.

Hantera Leverantörsreskontra



Hantera kundreskontra
Arbeta med Business Central



Ställa in en alternativ rapporteringsvaluta.
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WARNINGWARNING

Visa rapporter och belopp i den alternativa rapporteringsvalutan

Justera valutakurser

Skapa en alternativ rapporteringsvaluta

Eftersom företag verkar i allt fler länder/regioner blir det alltmer viktigt att de kan granska och rapportera
ekonomiska data i fler än en valuta.

Din redovisning ställs in för att använda den lokala valutan (BVA) men du kan ställa in en annan valuta med en
tilldelad aktuell valutakurs. Genom att ange en andra valuta som en så kallad alternativ rapporteringsvaluta
kommer Business Central registrera belopp automatiskt i både BVA och den alternativa rapporteringsvalutan för
varje redovisningstransaktion och för andra transaktioner, t.ex. momstransaktioner.

Funktionen Alt. rapporteringsvaluta bör inte användas som underlag vid omräkning av ekonomirapporter. Verktyget kan
inte användas för att utföra omräkningar av ekonomirapporter för utländska dotterbolag som en del i en
företagskonsolidering. Den alternativa rapporteringsvalutan kan endast användas för att förbereda rapporter i en annan
valuta på ett sådant sätt som om den valutan var företagets lokala valuta.

Med hjälp av en alternativ rapporteringsvaluta kan rapporteringsprocessen för ett företag förenklas i följande fall:

Företag i länder/regioner utanför EU som har en stor andel transaktioner med länder/regioner inom EU. I det
här fallet kan landet utanför EU också vilja rapportera i euro för att göra sina ekonomirapporter mer
användbara för sina EU-handelspartner.
Företag som också vill visa rapporter i en mer internationell handelsvaluta än sin egen lokala valuta.

Flera finansiella rapporter som är baserade på redovisningstransaktioner. Om du vill visa rapportdata i alternativ
rapporteringsvaluta markerar du helt enkelt fältet Visa belopp i alt. rapporteringsvaluta på snabbfliken
Alternativ för den relevanta redovisningsrapporten.

Eftersom valutakurser ständigt fluktuerar måste alternativa valutavärden i systemet justeras med jämna
mellanrum. Om dessa justeringar inte görs kan de belopp som har konverterats från utländska (eller alternativa)
valutor och bokförts i huvudboken i BVA vara missvisande. Dessutom måste dagliga transaktioner som bokförs
innan en daglig valutakurs har registrerats i programmet uppdateras efter det att den dagliga
valutakursinformationen har registrerats. Batch-jobbet Justera valutakurser används för att justera
valutakurserna för bokförda kund-, leverantörs- och bankkontotransaktioner. Det kan även användas för att
uppdatera belopp i alternativ rapporteringsvaluta för redovisningstransaktioner. Mer information finns i
uppdatera valutakurser.

Du måste följa dessa steg för att definiera alternativ rapporteringsvaluta:

Ange redovisningskonton för bokföring av valutakursjusteringar.
Ange kursjusteringsmetod för alla redovisningskonton.
Ange kursjusteringsmetod för momstransaktioner.
Aktivera den alternativa rapporteringsvalutan.



Så här anger du redovisningskonton för bokföring av valutakursjusteringarSå här anger du redovisningskonton för bokföring av valutakursjusteringar

FÄLT DESCRIPTION

Kursvinst konstaterad redov. Det redovisningskonto som valutakursvinster ska bokföras på
vid valutakursjusteringar mellan BVA och den alternativa
rapporteringsvalutan.

Kursförlust konstaterad redov. Det redovisningskonto som valutakursförluster ska bokföras
på vid valutakursjusteringar mellan BVA och den alternativa
rapporteringsvalutan.

Restvinster Det redovisningskonto där restbelopp som är vinster kommer
att bokföras, om du bokför i redovisningsmodulen i både BVA
och i en alternativ rapporteringsvaluta.

Restförluster Det redovisningskonto där restbelopp som är förluster
kommer att bokföras, om du bokför i redovisningsmodulen i
både BVA och i en alternativ rapporteringsvaluta.

NOTENOTE

Ange kursjusteringsmetod för alla redovisningskontonAnge kursjusteringsmetod för alla redovisningskonton

1. Välj ikonen  och ange Valutor och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Valutor fyller du i följande fält för alternativ rapporteringsvaluta.

Restbelopp kan uppstå när debet- och kreditbelopp som har konverterats i Business Central från BVA till en alternativ
rapporteringsvaluta avrundas.

För varje redovisningskonto måste du ange hur redovisningsbelopp för det kontot ska justeras för
valutakursfluktuationer mellan BVA och den alternativa rapporteringsvalutan.

FÄLT BESKRIVNING

Ingen justering Ingen valutakursjustering kommer att ske till
redovisningskontot. Detta är standardförslaget.

OBs! Du bör välja det här alternativet om valutakursen
BVA och den alternativa rapporteringsvalutan alltid är
fast.

Justera belopp BVA-beloppet justeras för alla kursvinster eller
kursförluster. Alla kursvinster eller kursförluster bokförs på
redovisningskontot i fältet Belopp och på de konton du
har angett för vinster eller förluster i fälten Kursvinst
konstaterad redov och Kursförlust konstaterad redov
på sidan Valutor.

1. Välj ikonen  och ange Kontoplan och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan Kontoplan väljer du relevant konto och sedan åtgärden Redigera.

3. På sidan Redovisningskontokort väljer du relevant metod i fältet Valutakursjustering.

Om du bokför i en alternativ rapporteringsvaluta, anger du i fältet Valutakursjustering hur detta
redovisningskonto kommer att justeras för valutakursfluktuationer mellan BVA och den alternativa
rapporteringsvalutan. Tabellen visar de alternativ som du kan välja.



Så här anger du kursjusteringsmetod för momstransaktionerSå här anger du kursjusteringsmetod för momstransaktioner

Så här aktiverar du den alternativa rapporteringsvalutan.Så här aktiverar du den alternativa rapporteringsvalutan.

Justera belopp alt. valuta Alternativ rapporteringsvaluta justeras för alla kursvinster
eller kursförluster. Alla kursvinster eller kursförluster
bokförs på redovisningskontot i fältet Alt. valuta belopp
och på de konton du har angett för vinster eller förluster i
fälten Kursvinst konstaterad redov och Kursförlust
konstaterad redov på sidan Valutor.

FÄLT BESKRIVNING

Kursvinster och -förluster bokförs när du kör batch-jobbet Justera valutakurser. I det batch-jobbet
identifieras den justerade valutakursen på sidan Valutakurser och sedan jämförs beloppen i fälten
Belopp och Alt. valuta belopp i redovisningstransaktionen för att fastställa om det finns en kursvinst
eller kursförlust. När batch-jobbet körs används det alternativ som du har markerat i fältet
Valutakursjustering för att bestämma hur kursvinster eller -förluster ska beräknas och bokföras för
redovisningskonton.

4. Stäng sidan Redovisningskontokort.

FÄLT DESCRIPTION

Ingen justering Ingen valutakursjustering kommer att ske till
redovisningskontot. Detta är standardförslaget.

Justera belopp BVA-beloppet justeras för alla kursvinster eller
kursförluster. Alla kursvinster eller kursförluster bokförs på
redovisningskontot i fältet Belopp och på de konton du
har angett för vinster eller förluster i fälten Kursvinst
konstaterad redov och Kursförlust konstaterad redov
på sidan Valutor.

Justera belopp alt. valuta Alternativ rapporteringsvaluta justeras för alla kursvinster
eller kursförluster. Alla kursvinster eller kursförluster
bokförs på redovisningskontot i fältet Alt. valuta belopp
och på de konton du har angett för vinster eller förluster i
fälten Kursvinst konstaterad redov och Kursförlust
konstaterad redov på sidan Valutor.

1. Välj ikonen  och ange Redovisningsinställningar och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan Redovisningsinställningar väljer du relevant metod i fältet Moms valutakursjustering.

3. Om du bokför i en alternativ rapporteringsvaluta kan du ange i fältet Moms valutakursjustering hur de
konton som ställts in för momsbokföring på sidan Moms bokföringsinställning ska justeras för
kursfluktuationer mellan BVA och den alternativa rapporteringsvalutan.

När du kör batch-jobbet Justera valutakurser identifieras justeringskursen på sidan Valutakurs och
sedan beloppen i fälten Belopp och Alt. valuta belopp i momstransaktionen för att fastställa om det
finns en kursvinst eller kursförlust. Det här batch-jobbet använder det alternativ du väljer i det här fältet för
att avgöra hur valutakursvinster eller -förluster för momskonton ska bokföras.

Du kan välja mellan samma tre alternativ som med redovisningstransaktioner, men i det här fallet är de
transaktioner som justeras momstransaktionerna. Tabellen visar de alternativ som du kan välja.

1. Välj ikonen  och ange Redovisningsinställningar och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan Redovisningsinställningar väljer du fältet Alternativ rapporteringsvaluta och välj den



NOTENOTE

Se även

alternativa valuta du vill rapportera i.

3. När du lämnar fältet visar Business Central ett bekräftelsemeddelande som beskriver effekterna när du
väljer (och aktiverar) den alternativa rapporteringsvalutan.

4. Välj ja för att bekräfta att du vill aktivera valutan.

5. Batch-jobbet Justera alt. rapporteringsvaluta öppnas.

Detta batch-jobb omvandlar BVA-belopp för befintliga transaktioner till alternativ rapporteringsvaluta. I
batch-jobbet används en standardkurs som har kopierats från den valutakurs som är giltig på
arbetsdatumet på sidan Valutakurser. Restbelopp som uppstår vid omräkning av BVA till alternativ
rapporteringsvaluta bokförs på de konton för restvinster och restförluster som har angetts på sidan
Valutor. Bokföringsdatumet och verifikationsnumret för dessa verifikationer är samma som för den
ursprungliga redovisningstransaktionen. När alla dessa resttransaktioner är bokförda bokförs en
avrundningstransaktion vid avslutsdatumet för varje avslutat år på kontot för balanserad vinst eller förlust.
Detta görs för att den utgående balansen på intäktskontona för varje avslutat år är 0 för både BVA och den
alternativa rapporteringsvalutan.

6. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

7. Klicka på OK för att köra batchjobbet.

När du har kört det här batch-jobbet visas beloppen för följande befintliga transaktioner både i BVA och i den
alternativa rapporteringsvalutan:

Redovisningstransaktioner
Artikelkopplingstransaktioner
Momstransaktioner
Projekttransaktioner
Värdetransaktioner
Produktionsorderrader
Produktionsordertransaktioner

Dessutom kommer alla framtida transaktioner av samma typ att ha registrerade belopp i både BVA och den
alternativa rapporteringsvalutan.

Fältet Alt. rapporteringsvaluta kommer bara att vara aktivt när du har valt OK i batch-jobbet Just. alt.
rapporteringsvaluta.

Uppdatera valutakurser
Avsluta år och perioder
Arbeta med Business Central



Uppdatera valutakurser
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Justera valutakurser

Påverkan på kunder och leverantörerPåverkan på kunder och leverantörer

Dimensioner på kund-/leverantörstransaktionerDimensioner på kund-/leverantörstransaktioner

Påverkan på bankkontonPåverkan på bankkonton

Dimensioner för bankkontotransaktionerDimensioner för bankkontotransaktioner

Eftersom företag verkar i allt fler länder/regioner blir det alltmer viktigt att de kan använda och rapportera
ekonomiska siffror i fler än en valuta. Du måste ange en kod för varje valuta du använder om du köper eller säljer i
andra valutor än din lokala valuta, har tillgångar eller skulder i andra valutor eller registrerar transaktioner i olika
valutor.

Din redovisning ställs in för att använda den lokala valutan (BVA) men du kan ställa in en annan valuta med en
tilldelad aktuell valutakurs. Genom att ange en andra valuta som en så kallad alternativ rapporteringsvaluta
kommer Business Central registrera belopp automatiskt i både BVA och den alternativa rapporteringsvalutan för
varje redovisningstransaktion och för andra transaktioner, t.ex. momstransaktioner. Mer information finns i Ställa in
en alternativ rapporteringsvaluta.

Eftersom valutakurser ständigt fluktuerar måste alternativa valutavärden i systemet justeras med jämna mellanrum.
Om dessa justeringar inte görs kan de belopp som har konverterats från utländska (eller alternativa) valutor och
bokförts i huvudboken i BVA vara missvisande. Dessutom måste dagliga transaktioner som bokförs innan en
daglig valutakurs har registrerats i programmet uppdateras efter det att den dagliga valutakursinformationen har
registrerats.

Batch-jobbet Justera valutakurser används för att manuellt justera valutakurserna för bokförda kund-,
leverantörs- och bankkontotransaktioner. Det kan även användas för att uppdatera belopp i alternativ
rapporteringsvaluta för redovisningstransaktioner. Du kan också låta valutakurserna justeras automatiskt med hjälp
av en tjänst. Mer information finns i Så här konfigurerar du en valutakurstjänst.

För kund- och leverantörskonton justeras valutan med hjälp av valutakursen från det bokföringsdatum som angetts
i batchjobbet. I batch-jobbet beräknas skillnaderna för enskilda valutasaldon och beloppen bokförs på det
redovisningskonto som angetts i fältet Kursvinster väntade eller Kursförluster befarade på sidan Valutor.
Mottransaktioner bokförs automatiskt till redovisningens försäljnings-/inköpskonto.

Batch-jobbet behandlar alla öppna kundredovisningstransaktioner och leverantörstransaktioner. Om det finns
valutakursdifferens i någon transaktion skapas i batch-jobbet en ny detaljerad kund- eller leverantörstransaktion
som återger det justerade beloppet på kund- eller leverantörstransaktionen.

Justeringstransaktionerna tilldelas dimensioner från kund-/leverantörsreskontratransaktionerna, och justeringarna
bokförs per kombination av dimensionsvärden.

För bankkonton justerar batchjobbet valutan efter valutakursen på det bokföringsdatum som angetts i batchjobbet.
I batch-jobbet beräknas skillnaderna för varje bankkonto med valutakod och beloppen bokförs på det
redovisningskonto som angetts i fältet Kursvinster konstaterade eller Kursförluster konstaterade på sidan
Valutor. Mottransaktioner bokförs automatiskt på de redovisningsbankkonton som angetts i
bankkontobokföringsmallarna. Batch-jobbet beräknar en transaktion per valuta per bokföringsmall.

Justeringstransaktionerna för bankkontots redovisningskonto och för vinst-/förlustkontot tilldelas bankkontots
standarddimensioner.



Påverkan på redovisningskontonPåverkan på redovisningskonton

D i m e n s i o n e r  fö r  r e d o v i sn i n g sk o n t o t r a n sa k t i o n e rD i m e n s i o n e r  fö r  r e d o v i sn i n g sk o n t o t r a n sa k t i o n e r

IMPORTANTIMPORTANT

Så här konfigurerar du en valutakurstjänst

Så här uppdaterar du valutakurser från en tjänst

Se även

Om du bokför i alternativ rapporteringsvaluta kan du låta nya redovisningstransaktioner för valutajusteringar
mellan BVA och den alternativa rapporteringsvalutan skapas i batch-jobbet. I batch-jobbet beräknas differenser för
varje redovisningstransaktion och redovisningstransaktionen justeras enligt innehållet i fältet Valutakursjustering
för varje redovisningskonto.

Justeringstransaktionerna tilldelas dimensioner från de redovisningskonton de bokförs på.

Innan du kan använda batchjobbet måste du ange de valutakurser som ska användas vid justering av de utländska
valutasaldona. Du gör det med sidan valutakurser.

Du kan använda en extern tjänst, till exempel FloatRates, för kontinuerlig uppdatering av aktuella valutakurser.

1. Välj ikonen  och ange Valutakurstjänster och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Ny.
3. På sidan Valutakurstjänster fyller du i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort

beskrivning.
4. Välj kryssrutan aktiverad om du vill aktivera tjänsten.

1. Välj ikonen  och ange Valutor och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden uppdatera valutakurser.

Värdet i fältet valutakurs på sidan valutor uppdateras med den senaste valutakursen.

Ställa in en alternativ rapporteringsvaluta.
Avsluta år och perioder
Arbeta med Business Central



Ställ in flera räntesatser
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Så här ställer du in flera räntesatser

Se även

Flera räntesatser används för olika perioder för försenade betalningar i handelstransaktioner. En myndighet anger
till exempel den högsta räntan som kan tas ut för en kund. Den räntan kan ändras två gånger per år, den 1 januari
och den 1 juli. Räntesatsen mellan företag avtalas av parterna och det finns ingen gräns för den kundgruppen. Den
räntesatsen ligger vanligtvis 4 procent över den normala bankräntan.

När du skapar villkor och betalningspåminnelsevillkor för räntefakturor, så kan du för avgiften för försenad
betalning ange flera räntesatser så att avgiften beräknas utifrån olika räntesatser under olika perioder. Mer
information finns i Så här kräver du in utestående saldon.

1. Välj ikonen  och ange Räntevillkor och välj sedan relaterad länk.
2. Gå till sidan Räntevillkor välj räntevillkoret och välj sedan åtgärden Räntesatser.
3. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
4. Välj knappen OK.
5. Välj ikonen  och ange Påminnelsevillkor och välj sedan relaterad länk.
6. Gå till sidan Betalningspåminnelsevillkor välj villkoret och välj sedan åtgärden Nivåer.
7. Markera fältet Beräkna ränta på sidan Betalningspåminnelsenivåer.

När du skickar ut en räntefaktura, visar fakturan dröjsmålsräntan med flera räntesatser för en viss tidsperiod.
Räntefakturan innehåller även kontaktinformation för kunden, företaget som skickar räntefakturan, det ytterligare
beloppet och totalt belopp. Den ingående transaktionen på räntefakturan visas i fet stil. Dröjsmålsräntan beräknas
med flera räntesatser för en viss tidsperiod och skrivs ut efter den ingående transaktionen på räntefakturan.

Kräva in utestående saldon
Ställa in Finance



Ställa in överavrundning
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NOTENOTE

NOTENOTE

Så här skapar du redovisningskonton för avrundningsdifferenser av
fakturor

Så här skapar du redovisningskonton för avrundningsdifferenser av fakturorSå här skapar du redovisningskonton för avrundningsdifferenser av fakturor

Så här anger du avrundningsregler för utländska valutor

Så här anger du avrundningsregler för utländska valutor:Så här anger du avrundningsregler för utländska valutor:

Om du måste avrunda fakturabelopp när du skapar fakturor, kan du använda funktionen för automatisk
avrundning. När en faktura rundas av infogas en extra rad med avrundningsbeloppet och bokförs tillsammans
med övriga fakturarader.

Lokala regler eller lokal praxis kanske kräver att fakturan rundas av på ett visst sätt, till exempel till ett belopp som är delbart
med 0,05.

För att kunna använda den automatiska fakturaavrundningen måste du:

ange vilka redovisningskonton som differenserna ska bokföras på.
ange regler för fakturaavrundning i lokal valuta och i utländsk valuta.
aktivera funktionen.

Förutom fakturaavrundningsfunktionen kan belopp på fakturor rundas av med funktionerna A-pris avrundning och Belopp
avrundning.

Om du vill använda programmets funktion för automatisk avrundning av fakturabelopp måste du först upprätta
redovisningskonton eller konton där avrundningsskillnaderna bokförs. Innan du kan göra detta måste du definiera
produktbokföringsmallar för moms. Mer information finns i Ange moms.

1. Välj ikonen  och ange Kontoplan och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Kontoplan ställer du in kontot och kallar det för Faktura avrundning eller något liknande. Business

Central använder kontonamnet som text för de fakturor som avrundas.
3. Beroende på om du använder moms eller omsättningsskatt väljer du i fälten Omsättn. skatt

produktbokföringsmall eller Moms produktbokföringsmal och väljer en bokföringsmall för avrundade
belopp. Du vill kanske skapa en ny gruppkod som kan användas för fakturaavrundning.

4. Lämna fälten Typ av bokföring, och antingen Omsättn. skatt rörelsebokföringsmall eller Moms
rörelsebokföringsmall tomma.

Nu kan du koppla fakturaavrundningskontot till bokföringsmallar på sidan Leverantörsbokföringsmallar.

Innan du kan använda den automatiska fakturaavrundningsfunktionenmåste du ställa in avrundningsregler för
utländsk och lokal valuta.

1. Välj ikonen  och ange Valutor och välj sedan relaterad länk.



Så här anger du avrundningsregler för den lokala valutan:Så här anger du avrundningsregler för den lokala valutan:

Så här aktiverar du funktionen Avrunda fakturabelopp

Se även

2. På sidan valutor väljer du valutan för att öppna valutakort, och fyller sedan i fälten Belopp avrundning, A-
pris avrundning, Faktura avrundning och Avrundningstyp.

1. Välj ikonen  och ange Redovisningsinställningar och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Redovisningsinställningar på snabbfliken Allmänt fyller du i fälten Faktura avrundning och

Avrundningstyp.

För att se till att försäljnings- och inköpsfakturor avrundas automatiskt aktiverar du funktionen Avrunda
fakturabelopp. Du kan aktivera fakturaavrundningen separat för försäljnings- och inköpsfakturor.

1. Välj ikonen  och ange Försäljningsinställningar eller Inköpsinställningar och välj sedan relaterad länk.
2. På snabbfliken Allmänt, välj kryssrutan Öresutjämning.

Fakturaförsäljning
Registrera inköp



Ställa in eller ändra kontoplanen
2019-10-14 • 2 minutes to read

Lägga till eller ändra konton

NOTENOTE

Se även

Starta en gratis provperiod!

Kontoplanen visar huvudbokskontona som lagrar dina ekonomiska data. Business Central inkluderar en
standardkontoplan som är klar att stödja din verksamhet. Du kan dock ändra standardkontona och du kan lägga
till nya konton.

Från Kontoplan kan du öppna varje Redovisningskonto och lägga till eller ändra inställningar.

Du kan ta bort ett redovisningskonto. Men om du tar bort det, måste följande förutsättningar gälla:

Saldot på kontot måste vara noll.
Fältet Tillåt borttag. av redov.konto måste anges på sidan Redovisningsinställningar och kontot får inte ha några
redovisningstransaktioner på eller efter det datumet.
Om fältet Kontr. redov.kontoanv. på sidan Redovisningsinställningar markeras får kontot inte användas i någon av
följande bokföringsgrupper eller bokföringsinställningar.

Business Central kommer att förhindra att du tar bort ett redovisningskonto som lagrar data som behövs i
kontoplanen.

Redovisningen och kontoplanen
Hantera bankkonton
Arbeta med dimensioner
Importera data från andra finanssystem
Arbeta med kontouppställningar
Arbeta med Business Central

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847861


Ställa in analysvy för kassaflöde
2019-10-14 • 3 minutes to read

Kassacykeln och diagram för inkomster och utgifter

KONTOUPPSTÄLLNINGSNAMN DÄR DEN ANVÄNDS

I_CACYCLE Kassacykel

I_CASHFLOW Kassaflöde

I_INCEXP Inkomst och utgift

I_MINTRIAL Som en resultaträkning om du inte använder kontoplanen

Konfigurera kassaflödesdiagrammet

Om du vill ha hjälp att bestämma vad som ska ske med dina likvida medel kan du titta på diagrammen i rollcentret
Revisor:

Kassacykel
Inkomst och utgift
Kassaflöde
Kassaflödesprognoser

Det här avsnittet beskriver var informationen i diagrammen kommer från och, vid behov, vad du gör om du vill
börja använda diagrammen.

Diamgrammen Kassacykel och inkomster och utgifter är klara, beroende på kontoplan och
kontouppställningar. Kontona är var informationen kommer från och kontouppställningar beräknar förhållandet
mellan försäljning och kundfordringar. Vissa konton och kontouppställningar tillhandahålls. Du kan använda dem
som de är, ändra dem och lägga till nya. Om du lägger till redovisningskonton i kontoplanen, till exempel genom
att importera dem från QuickBooks, behöver du mappa till kontona på sidan kontouppställningar för följande
Kontouppställningsnamn:

Obs! Det är det en bra idé att hålla beräkningarna som ges för kontouppställningen.

Ange konton i fältet Summeringsintervall för Totala intäkter, Totala kundfordringar, Totala
leverantörsskulder, och Totalt lager. Om du vill mappa till flera olika konton eller mer än ett visst konto, anger
du kontonumren åtskilda med ".." eller med en lodrät stapel. Till exempel 1111..4444 eller 2222|3333|5555.

Tips: Kontrollera en mappning genom att välja åtgärdem översikt.

Kassaflödesdiagrammet baseras på följande:

Ett diagram med kassaflödeskonton.
En eller flera kassaflödeinstallationer. Dessa anger kontona som ska användas för redovisning, inköp,
försäljning, tjänster och anläggningstillgångar.

För att hjälpa dig att komma igång, finns vissa konto- och kassaflödeinstallationer. Du kan lägga till, ändra eller ta
bort dem.



 

Konfigurera kassaflödesprognoser.

NOTENOTE

TIPTIP

Skapa och använda egna förebyggande webbtjänsten för
kassaflödesprognoser

Du anger dessa inställningar genom att söka efter kassaflödeskonton, väljer länken och fyller sedan i fälten.
Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning. Upprepa stegen för Kassaflödesinställningar.

Diagrammet kassaflödesprognos använder kassaflödeskonton, kassaflödesinställningar för
kassaflödesprognoser. Vissa tillhandahålls, men du kan ställa in egna med hjälp av en assisterade
konfigurationsguiden. Guiden hjälper dig att ange saker som till exempel hur ofta du uppdaterar prognosen,
kontona som du vill basera den på, information om när du betalar skatter och om du ska använda Azure AI.

Kassaflödesprognoser kan använda Azure AI för att inkludera dokument med förfallodatum senare. Resultatet blir
en mer omfattande prognos. Anslutningen till Azure AI redan ställts in åt dig. Du måste aktivera den. När du
loggar in i Business Central, visas ett meddelande i en blå stapel och innehåller en länk till standardinställning för
kassaflödesinställningen. Meddelandet visas endast en gång. Om du stänger den och bestämmer dig för att
aktivera Azure AI använder du den assisterade inställningsguiden eller en manuell process.

Du kan alternativt använda förebyggande webbtjänsten. Mer information finns i skapa och använda egna förebyggande
webbtjänsten för kassaflödesprognoser.

Så här använder du guiden för assisterad konfiguration:

1. I rollcentret Revisor, under diagrammet kassaflödesprognos väljer du åtgärden Öppna assisterad
konfiguration.

2. Fyll i fälten som behövs i varje steg i guiden.
3. Välj ikonen  och ange Kassaflödesprognos och välj sedan relaterad länk.
4. På sidan Kassaflödesprognos kan välja åtgärden Omberäkna prognos.

Så här använder du en manuell process:

1. I rollcentret revisor söker du Kassaflödesinställningar, och väljer sedan relaterad länk.
2. Expandera snabbfliken Azure AI och markera sedan kryssrutan Azure AI aktiverad.
3. Välj ikonen  och ange Kassaflödesprognos och välj sedan relaterad länk.
4. På sidan Kassaflödesprognos kan välja åtgärden Omberäkna prognos.

Beakta längden för perioderna som tjänsten ska använda i dess beräkningar. Ju mer information som du anger, desto mer
exakta kommer prognoserna att vara. Se upp för stora avvikelser i perioder. De kommer också att påverka prognoserna. Om
Azure AI inte hittar tillräckligt med data, eller om data varierar mycket, kommer tjänsten inte att utföra någon prognos.

Du kan också skapa en egen förebyggande webbtjänst som bygger på en allmän modell kallad Prognosmodell
för Microsoft Business Central. Den här förebyggande modellen finns online i Azure AI-galleriet. För att
använda modellen gör du följande:

1. Öppna en webbläsare och gå du till Azure AI-galleriet
2. Sök efter Prognosmodell för Microsoft Business Central och öppna sedan modellen i Azure Machine

Learning Studio.
3. Använd ditt Microsoft-konto för att registrera dig för en arbetsyta och kopiera sedan modellen.

https://azure.microsoft.com/en-us/overview/ai-platform/
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=828352


Se även

4. Kör modellen och publicera den som en webbtjänst.
5. Gör en anteckning av API-URL och API-nyckel. Du använder denna information för en kassaflödesinställningar.
6. Välj ikonen  och ange Kassaflödesinställningar och välj sedan relaterad länk.
7. Expandera snabbfliken Azure AI och fyll i fälten.

Analysera kassaflödet i företaget
Ställa in Finance
Arbeta med Business Central



Så här skapar du Kontantkunder
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Så här skapar du en kontantkund

NOTENOTE

Se även

Det går inte att skapa fakturor utan kundnummer. Det gäller även vid kontantförsäljning då det inte finns något att
registrera på kundkonton.

1. Välj ikonen  och ange Kund och välj sedan relaterad länk.
2. Skapa ett nytt kort för Kund. Mer information finns i Registrera nya kunder.
3. I fältet Nr. ange t.ex. Kassa.
4. Skriv till exempel Kontanförsäljning i fältet Namn.
5. I snabbfliken Fakturering fyller du i fälten Kundbokföringsmall och Gen. rörelsebokföringsmall.

Nu har du skapat en kund som innehåller tillräckliga uppgifter för fakturering.

Du har kanske valt en bokföringsmall som också används vid inhemsk kreditförsäljning. Om du vill underhålla särskilda data
om kontantförsäljning, t.ex. genom särskilda konton för försäljning eller kundkrediter, kan du skapa en extra bokföringsmall
för detta ändamål.

Du måste ange ett nummer i bokföringsmallen för kundkreditkontot, även om saldot på detta alltid kommer att vara 0 när
du har bokfört fakturor.

Hantera kundreskontra
Registrera nya kunder
Ekonomi



Så här: Skapa och rapportera Intrastat
2019-10-14 • 6 minutes to read

Nödvändiga och frivilliga inställningar

Så här ställer du in intrastatjournalmallar och intrastatjournalerSå här ställer du in intrastatjournalmallar och intrastatjournaler

Alla företag i Europeiska unionen måste rapportera sin handel med andra länder/regioner inom EU. I Sverige
måste du rapportera transport av varor till de statistiska myndigheterna varje månad. I programmet kallas detta
för intrastatrapportering. Du använder sidan Intrastatjournal när du vill fylla i periodiska intrastatrapporter.

Innan du kan använda intrastatjournalen för att rapportera Intrastat-information, finns det flera saker som du
måste ställa in:

Intrastat-inställning: Sidan Intrastat-inställningar används för att aktivera Intrastat-rapportering och ange
standardvärden för rapporten. Du kan ange om du behöver rapportera Intrastat från leveranser (utskick),
inleveranser (ankomst) eller båda beroende på tröskelvärden som anges i de lokala bestämmelserna. Du kan
också ange standardtransaktionstyper för vanliga och returnerade dokument, som används för
transaktionsrapportering.
Intrastatjournalmallar: du måste ställa in de intrastatjournalmallar och intrastatjournaler som du kommer att
använda. Eftersom intrastat rapporteras månadsvis måste skapa 12 intrastatjournaler baserade på samma mall.
Artikelkoder: Tull- och skattemyndigheterna har fastställt numeriska koder som klassificera artiklar och
tjänster. Du kan ange koder för artiklar.
Koder för transaktionstyp: länder och regioner har olika koder för olika typer av Intrastat-transaktioner, till
exempel ordinär inköp och försäljning, byte av returnerade varor och byte av inte returnerade varor. Ställ in alla
koder som gäller för ditt land/din region. Använd koderna på försäljnings- och inköpsdokument och när du
bearbetar returer.
Transportsätt: det finns sju, ensiffrig kod för Intrastat transportsätt. 1 för sjötransport, 2för järnvägstransport,
3 för vägtransport, 4 flygtransport, 5 för brev, 7 för fasta installationer och 9 för egen framdrivning (t.ex.
transport av en bil genom att köra den). Business Central kräver inte dessa koder, men vi rekommenderar att
beskrivningarna ger liknande betydelse.

Du kan även ställa in:

Transaktionsspecifikationer: Använd dessa för att komplettera beskrivningar från transaktionstyperna.
Områden: Använd dessa för att komplettera uppgifterna om länder och regioner.
In-/ utförselplatser: Använd dessa för att ange platser där du kan skicka eller ta emot artiklar till eller från
andra länder. Flygplatsen Heathrow är ett exempel på en in-/utförselplats. Du kan ange in-/utförselplatser på
försäljnings- och inköpsdokument på snabbfliken Utlandshandel. Informationen kopieras också från
artikeltransaktionerna när du skapar intrastatjournalen.

Batch-jobbet Intrastat inkluderar endast artikeltransaktioner, inte redovisningstransaktioner. Om du har
redovisningstransaktioner som bör ingå i intrastatrapporteringen måste du ange dem manuellt. Om du till
exempel köper en dator från ett annat land eller en annan region inom EU, placeras den inte på lager utan bokförs
på ett redovisningskonto. Den här typen av transaktioner måste registreras manuellt i intrastatjournalen.

Du kan exportera transaktionerna till en fil som du kan skicka till de intrastatmyndigheterna. Du kan även skriva ut
en rapport, lägga till informationen manuellt i formulären från myndigheterna och sedan skicka informationen.

[!Note] Vi rekommenderar att du skapar en intrastatjournal varje månad.



NOTENOTE

Så här skapar du artikelkoderSå här skapar du artikelkoder

Så här skapar du koder av transaktionstypSå här skapar du koder av transaktionstyp

TIPTIP

Så här ställer du in transportsättSå här ställer du in transportsätt

Om du vill ställa in vilka Intrastatrapportfält som är obligatoriskaOm du vill ställa in vilka Intrastatrapportfält som är obligatoriska

Att rapportera intrastat

Så här fyller du i intrastatjournalerSå här fyller du i intrastatjournaler

1. Välj ikonen  och ange Intrastatjournalmallar och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.. Skapa en mall för

varje Intrastatformulär som du använder.
3. Om du vill skapa journaler, välj fliken analysera och välj sedan journaler.
4. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.. Skapa en mall för

varje Intrastatformulär som du använder.

I fältet statistikperiod anger du statistikperioden med fyra siffror varav de första två siffrorna representerar året och följande
två siffror motsvarar månaden. Skriv till exempel 1706 för juni 2017.

Alla artiklar som du köper eller säljer måste ha en artikelkod.

1. Välj ikonen  och ange Artikelkoder och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
3. Om du vill tilldela en artikel en artikelkod, går du till sidan artikelkort, expanderar snabbfliken kostnader och

bokföringoch anger koden i fältet Artikelkod.

1. Välj ikonen  och ange Koder för transaktionstyp och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Om du ofta använder en kod av transaktionstyp kan göra du den till standard. Gör detta genom att gå till sidan
Intrastatinställningar och välja koden.

1. Välj ikonen  och ange Transportmetoder och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

I vissa länder, exempelvis Spanien och Storbritannien, kräver myndigheterna att Intrastatrapporter omfattar,
exempelvis leveransmetod för inköp eller andra värden när försäljningen är över ett visst gränsvärde. På sidan
Intrastat-inställningarna kan du ange att Kontrollisteinställningar för Intrastat ange obligatoriska fält på
sidan Intrastatjournal.

1. Välj ikonen  och ange Intrastatinställningar och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Kontrollisteinställningar för Intrastat.
3. På sidan Kontrollisteinställningar för Intrastat klickar du på fältnamnet för att välja det Intrastatrapportfält

som du vill ska vara obligatorisk.

När du har fyllt i Intrastatjournalen kan du köra åtgärden checklisterapport när du vill kontrollera att all
information i journalen är korrekt. Obligatoriska fält som du har angett på sidan Kontrollisteinställningar för
Intrastat som saknar värden visas i faktaboxen Fel och varning på sidan Intrastatjournal. Därefter kan du skriva
ut en intrastatrapport som ett formulär eller skapa en fil som ska skickas till skattemyndigheten i Sverige.



IMPORTANTIMPORTANT

Rapportera intrastat på ett formulär eller en filRapportera intrastat på ett formulär eller en fil

Rapportera intrastat i en filRapportera intrastat i en fil

Omorganisera intrastatjournaler

1. Välj ikonen  och ange Intrastatjournal och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Intrastatjournal i fältet Journalnamn väljer du relevant journal och sedan knappen OK.
3. Välj åtgärden Föreslå rader. Fälten Startdatum och Slutdatum innehåller redan de datum som angavs för

statistikperioden i journalen.
4. I fältet Omkostnad reglering % kan du ange ett värde i procent som täcker transport och försäkring. Om du

gör detta är innehållet i fältet Statistiskt värde i journalen proportionellt sett högre.
5. Välj OK när du vill starta batchjobbet.

När du kör batch-jobbet hämtas alla artikeltransaktioner inom statistikperioden och infogas som rader i
intrastatjournalen. Du kan redigera raderna efter behov.

Med batch-jobbet hämtas endast de transaktioner som innehåller en lands-/regionkod som en intrastatkod har angetts för
på sidan Länder/regioner. Därför måste du ange intrastatkoder för de lands-/regionkoder som du vill köra batch-jobbet för.

Du måste skriva ut rapporten Intrastat - formulär för att erhålla den information som behövs i INTRASTAT-
formuläret från de statistiska myndigheterna. Innan du kan göra detta måste du lägga upp intrastatjournalen och
fylla i den. Om du både har försäljnings- och inköpstransaktioner måste du fylla i ett separat formulär för varje typ,
vilket innebär att du måste skriva ut rapporten två gånger.

1. Välj ikonen  och ange Intrastatjournaler och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Intrastatjournal väljer du den relevanta journalen i fältet Journalnamn.
3. Om du inte redan har fyllt i journalen gör du det nu, antingen manuellt eller genom att välja Föreslå rader.
4. Välj åtgärden skriver ut intrastatjournal.
5. På snabbfliken Intrastatjournalrad lägger du till filtret Typ och anger om det är Inleverans eller Utleverans.
6. Välj skicka till för att skriva ut rapporten.

Du kan skicka Intrastat-rapporten som en fil. Innan du skapar filen kan du skriva ut en kontrollrapport som
innehåller samma information som filen.

1. Välj ikonen  och ange Intrastatjournal och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Intrastatjournal väljer du den relevanta journalen i fältet Journalnamn.
3. Om du inte redan har fyllt i journalen gör du det nu, antingen manuellt eller genom att välja Föreslå rader.
4. Välj åtgärden Skapa fil.
5. Klicka på OK på batch-jobbets sida.
6. Välj Spara.
7. Bläddra till den plats där du vill spara filen och skriv filnamnet. Klicka på Spara.

Eftersom du måste skicka en INTRASTAT-rapport varje månad och skapa en ny journal för varje rapport kommer
det sannolikt att finnas många journaler. Journalraderna tas inte bort automatiskt. Om du vill kan du ordna om
journalnamnen med jämna mellanrum. Du gör detta genom att ta bort de journaler som inte längre behövs. Även
journalraderna i de här journalerna tas bort.

1. Välj ikonen  och ange Intrastatjournaler och välj sedan relaterad länk.
2. Om du vill visa alternativen väljer du fältet Journalnamn.
3. Välj journalerna som tas bort, och välj sedan Ta bort.



Se även
Ekonomihantering



Så här använder du fördelningsnycklar i
redovisningsjournaler
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här skapar du fördelningsnycklar

För att ändra en fördelningsnyckel som redan har angetts.

Se även

Du kan fördela en transaktion i en redovisningsjournal på flera olika konton när du bokför journalen. Fördelningen
kan göras efter kvantitet, procentuellt eller med ett belopp.

1. Välj ikonen  och ange Återkommande redov.journal och välj sedan relaterad länk.
2. Välj fältet Journalnamn för att öppna sidan redovisningsjournaler.
3. Du kan antingen ändra fördelningar på en befintlig journal i listan eller skapa en ny journal med fördelningar.

4. I fältet Namn anger du ett namn för journalens som t.ex. RENSNING. I fältet beskrivning anger du en
beskrivning som t.ex. Rensning av utläggsjournal.

5. Stäng sidan när du är klar. En ny, tom återkommande journal öppnas.
6. Fyll i fälten på raden.
7. Välj åtgärden Fördelningar.
8. Lägg till en rad för varje fördelning. Du måste fylla i fältet Fördelning %, Fördelningskvantitet eller Belopp.

Du måste också fylla i fältet Nr och, om du fördelar transaktionen bland globala dimensioner, fälten för globala
dimensioner.

9. Om du anger ett värde i procent på en rad beräknas beloppet i fältet Belopp automatiskt. Dessa belopp har
motsatt tecken mot det totala beloppet i fältet Belopp i den återkommande journalen.

10. Välj OK för att återgå till sidan Återkommande redov.journal fönstret, när du har angett fördelningsraderna.
Fältet Fördelat belopp (USD) är ifyllt och matchar fältet Belopp.

11. Bokför journalen.

För att skapa en y journal väljer du åtgärden Ny och går vidare till nästa steg för att skapa en ny journal.
Välj journalen och gå till steg 7 för att ändra fördelningar av en befintlig journal.

1. Välj ikonen  och ange Återkommande redov.journal och välj sedan relaterad länk.
2. Välj journalen med fördelningen på sidan Återkommande redov.journal.
3. Välj raden med fördelningen och välj sedan åtgärden fördelningar.
4. Fyll i de relevanta fälten och välj sedan knappen OK.

Arbeta med redovisningsjournaler
Bokför dokument och journaler
Arbeta med Business Central



Ställa in bank
2019-10-14 • 2 minutes to read

OM DU VILL GÅ TILL

skapa bankkontokort för vart och ett av dina bankkonton, så
att du kan hålla reda på alla banktransaktioner.

Skapa bankkonton

Konfigurera en extern tjänst som låter dig importera
kontoutdrag som bankfeeds för betalningskoppling och
bankkontoavstämning.

Skapa tjänsten Envestnet Yodlee Bank Feeds

Konfigurera en extern tjänst som låter dig exportera dina
betalningar till banken för bearbetning och importera
kontoutdrag som bankfiler för betalningskoppling och
bankkontoavstämning.

Ställa in konverteringstjänsten för bankdata

Se även

Med hjälp av bankkontokort kan du hålla reda på alla dina bankkonton, oavsett valuta. När du har skapat
bankkontona kan du även använda funktionen för utskrift av checkar.

Om du vill använda elektroniska banktjänster för att importera kontoutdrag och exportera betalningar måste du
skapa och aktivera de relevanta tjänsterna.

Hantera bankkonton
Hantera kundreskontra
Hantera Leverantörsreskontra
Arbeta med Business Central



Skapa bankkonton
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här skapar du bankkonton

NOTENOTE

Så här skapar du ett bankkonto för import eller export av bankfilerna

NOTENOTE

Så här skapar du leverantörsbankkonto för export av bankfiler

Du använder bankkonton i Business Central för att hålla reda på dina banktransaktioner. Konton kan definieras i
den lokala valutan eller i en utländsk valuta. När du har skapat bankkonton kan du också använda funktionen för
utskrift av checkar.

1. Välj ikonen  och ange Bankkonto och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Bankkonton väljer du åtgärden Ny.
3. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Så här fyller du i fältet Saldo med en ingående balans, du måste bokföra en bankkontotransaktion med beloppet i fråga. Du
kan göra detta genom att utföra en bankkontoavstämning. Mer information finns i Stämma av bankkonton separat.
Alternativt kan du implementera den ingående balansen som en del av skapande av allmänna data i nya företag med hjälp av
den assisterad inställningsguide Migrera affärsdata. Mer information finns i Komma igång.

Fälten på snabbfliken Överför på sidan Bankkontokort är relaterade till import och export av bankfeeds och filer.
Mer information finns i Ställ in konverteringstjänsten för bankdata och Ställ in Envestnet Yodlee Bank Feeds-
tjänsten.

1. Välj ikonen  och ange Bankkonto och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna kortet för ett bankkonto som du ska exportera eller importera bankfiler.
3. I snabbfliken Överför fyller du i nödvändiga fält. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort

beskrivning.

Andra filexporttjänster och deras format kräver olika inställningsvärden på sidan bankkontokort. Du får information om vilka
inställningsvärden som är fel eller saknas när du försöker exportera filen. Så läs de korta beskrivningarna av fälten eller se
relaterad procedur i närliggande ämnen. Till exempel exportera en betalningsfil för nordamerikansk elektronisk överföring
kräver att både fältet Sista kundremissnr. och fältet Transitnr. fylls i. Mer information finns i Så här exporterar du
betalningar till en bankfil.

Fälten på snabbfliken Överför på sidan Leveraqntörsbankkontokort är relaterade till export av bankfeeds och
filer. Mer information finns i Så här skapar du konverteringstjänsten för bankdata och Så här exporterar du
betalningar till en bankfil.

1. Välj ikonen  och ange Leverantörer och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna kortet för en leverantör vars bankkonto som du ska exportera betalningsbankfiler till.
3. Välj åtgärden bankkonton.



Se även

4. På sidan Leverantörsbankkontokort på snabbfliken Överför fyller du sedan de fält som behövs. Placera
markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Ställa in bankverksamhet
Ställa in bokföringsmallar
Hantera bankkonton
Arbeta med Business Central



Skapa tjänsten Envestnet Yodlee Bank Feeds
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IMPORTANTIMPORTANT

NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

NOTENOTE

Du kan importera elektroniska bankutdrag från banken så att du snabbt kan fylla i på sidan
Betalningsavstämningsjournal och koppla betalningar och stämma av bankkontot. Mer information finns i
Koppla betalningar automatiskt och stäm av bankkonton.

På grund av det nya direktivet om betalningstjänster i Europa (PSD2), efter den 14 september 2019, kan du inte längre
automatiskt importera bankutdrag från banker i Storbritannien till Business Central. Vi undersöker möjligheten att erbjuda
denna funktion igen i framtiden.

Funktionen Envestnet Yodlee Bank Feeds stöds bara i online-versionen av Business Central. Om du vill använda den här
funktionen på plats, måste du skaffa ett cobrand-konto från Envestnet Yodlee.

Tjänsten Envestnet Yodlee Bank Feeds stöds bara i USA och Kanada.

Kontakta Microsoft-supporten om du behöver teknisk hjälp med Envestnet Yodlee-funktionen. Kontakta inte Envestnet
Yodlee. Mer information finns i konfigurera teknisk support för Dynamics 365 Business Central

Tjänsten Envestnet Yodlee Bank Feeds har installerats som ett tillägg till Business Central online och är klar att
aktiveras i de länder som stöds. Mer information finns i Anpassa Business Central med tillägg.

När du har aktiverat bankfeedtjänsten måste du länka det involverade bankkontot till det onlinebankkonto som
feeden ska komma från. Du länkar bankkonton till onlinebankkonton i följande olika scenarier:

Det finns inget bankkonto i Business Central för ditt onlinebankkonto. Därför skapar du bankkontot genom att
länka från onlinebankkontot.
Det finns ett bankkonto i Business Central, som du vill länka till ett onlinebankkonto.
Ett länkat bankkonto måste länkas av eftersom du vill sluta använda bankfeedtjänsten för kontot.
Onlinebankkonton har ändrat och du vill uppdatera informationen om bankkonton i Business Central.

När bankfeedtjänsten är aktiverad, kan du konfigurera ett bankkonto att automatiskt importera nya kontoutdrag till
sidan Betalningsavstämningsjournal varannan timme. Transaktioner för utbetalningar som redan har bokförts
som kopplade och/eller avstämda på sidan Betalningsavstämningsjournal kommer inte att importeras. Mer
information finns i avsnittet “Att aktivera automatisk import av kontoutdrag”.

Om du använder den assisterad inställningsguide för att ställa in företagskonfiguration följer du några av stegen i följande
procedurer att utföras automatiskt när du kommer till inställningen av företagets bankkonto. Mer information finns i Komma
igång.

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/technical-support


Så här aktiverar du bankfeedtjänsten

NOTENOTE

Så här skapar du ett nytt länkat bankkonto

1. Välj ikonen  och ange Bankkonto och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna det bankkonto som du ska använda för bankfeedtjänsten.
3. På sidan Bankkonto i fältet Format för bankutdragsimport väljer du YODLEEBANKFEED.

Bankfeedtjänsten aktiveras när du länkar ett bankkonto till dess relaterade onlinebankkonto. Visa nästa procedur.

Om du använder guiden för assisterad konfiguration för företagsinställningarna och sedan aktiverar tjänsten genom att
markera kryssrutan Använd en tjänst för bankfeed. Mer information finns i Skapa nya företag i Business Central.

NOTENOTE

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Bankkonto och välj sedan relaterad länk.

2. Välj det relevanta bankkontot och välj sedan Skapa nytt länkat bakkonto. Sidan Länkning av bankkonto
öppnas efter några ögonblick.

Den här sidan visar den verkliga webbsidan för tjänsten Envestnet Yodlee Bank Feeds. Terminologi och funktionalitet
på sidan kanske inte matchar instruktionerna som tillhandahålls i det här avsnittet.

3. På sidan Länka till onlinebankkonto i rutan Länka konto använd Sökfunktionen för att hitta banken där
du har ett eller flera onlinebankkonton.

4. Välj bankens namn. Rutan Inloggning öppnas.

5. Ange användarnamnet och lösenordet som du använder för att logga in på onlinebanken och tryck sedan på
knappen Nästa.

6. Bankfeedtjänsten förbereder dig på att länka det första onlinebankkontot på den angivna banken till ett nytt
bankkonto i Business Central.

Om du har fler än ett onlinebankkonto på banken, måste du skapa ytterligare bankkonton i Business Central för dem.
Se steg 8 till 10.

När processen är klar visas bankens namn i rutan Mina konton på fliken Länkade. Siffran inom parentes
visar hur många online bankkonton som länkades.

7. Välj knappen OK.

Om du bara länkar ett onlinebankkonto, öppnas sidan bankkontokort och visar namnet på
onlinebankkontot. I det här fallet är bankkontolänkninguppgiften slutförd. Allt som återstår är att skapa
bankkontot. Mer information finns i Skapa bankkonton.

Om fler än ett bankkonto länkades kommer sidan Länkning av bankkonto att öppnas med det ytterligare
onlinebankkonton som inte ännu är länkade till bankkonton i Business Central. I detta fall, följ nästa steg.

8. På sidan Länkning av bankkonto väljer du raden för ett onlinebankkonto och väljer sedan åtgärden Länka
till nytt bankkonto.



Så här länkar du ett bankkonto till ett onlinebankkonto

Så här tar du bort länk till bankkonto

NOTENOTE

Så här uppdaterar du länkning till bankkonto

Om du vill aktivera automatisk import av bankutdrag

Sidan Bankkontokort för ett nytt bankkonto kommer att öppnas och visar namnet på den detta bankkonto.

Om ett bankkonto redan finns i Business Central som du vill länka det ytterligare onlinebankkontot till, följer
du nästa steg.

9. På sidan Länkning av bankkonto väljer du raden för ett onlinebankkonto och väljer sedan åtgärden Länka
till befintligt bankkonto.

10. På sidan Bankkontolista väljer du det bankkonto som du vill länka till och väljer sedan knappen OK.

1. Välj ikonen  och ange Bankkonto och välj sedan relaterad länk.

2. Välj raden för ett bankkonto som inte är kopplad till ett onlinebankkonto och välj sedan åtgärden Länka till
onlinebankkonto. Sidan Länka till onlinebankkonto öppnas med bankens namn ifyllt i rutan Länka
konto.

3. Välj bankens namn. Rutan Inloggning öppnas.

4. Ange användarnamnet och lösenordet som du använder för att logga in på onlinebanken och tryck sedan på
knappen Nästa.

Bankfeedtjänsten förbereder dig på att länka ditt bankkontot bankkonto i Business Central till det relaterade
onlinebankkontot.

När processen är klar visas bankens namn i rutan Mina konton på fliken Länkade. Om banken har mer än
ett bankkonto kan endast det bankkonto som du valde i steg 2 länkas.

5. Välj knappen OK.

På sidan Bankkontolista markeras kryssrutan Länkad.

1. Välj ikonen  och ange Bankkonto och välj sedan relaterad länk.
2. Välj raden för ett länkat bankkonto som du vill ta bort länken till dess relaterade onlinebankkonto för och välj

sedan åtgärden Ta bort länk till onlinebankkonto.

Om du väljer Ja i bekräftelsedialogrutan, tas länken till onlinebankkontot bort och inloggningsdetaljerna avmarkeras. Om du
vill länka bankkontot till onlinebankkonto igen måste du logga in i banken igen. Mer information finns i avsnittet “Så här
länkar du ett bankkonto till ett onlinebankkonto“.

1. Välj ikonen  och ange Bankkonto och välj sedan relaterad länk.
2. Välj det relevanta bankkontot och välj sedan åtgärden Uppdatera länkning av bankkonto.

Om problem finns för någon av de länkade bankkontona på sidan Bankkontolista kommer sidan Länkning av
bankkonto med information om vilka bankkonton som har problem. Problemen kan bäst lösas genom att ta bort
länken till onlinebankkontot och sedan återskapa länken. Mer information finns i avsnittet “Så här länkar du ett
bankkonto till ett onlinebankkonto“.



NOTENOTE

Se även

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Bankkonto och välj sedan relaterad länk.

2. Markera raden för ett länkat bankkonto och välj sedan åtgärden Inställningar för automatisk import av
bankutdrag.

3. På sidan Inställningar för automatisk import av bankutdrag i fältet Antal dagar som ingår anger du
hur långt tillbaka i tiden som du får nya banktransaktioner för.

Det rekommenderas att du ställer in detta värde till 7 dagar eller fler.

4. Markera kryssrutan Aktiverad.

Varje timme kommer sidan Betalningsavstämningsjournal att visa alla nya utbetalningar som har gjorts på detta
onlinebankkonto.

Transaktioner för utbetalningar som redan har bokförts som kopplade och/eller avstämda på sidan
Betalningsavstämningsjournal kommer inte att importeras.

Ställa in bankverksamhet
Hantera bankkonton
Koppla utbetalningar automatiskt och stämma av bankkonton
Anpassa Business Central med tillägg
Arbeta med Business Central



Ställa in konverteringstjänsten för bankdata
2019-10-14 • 2 minutes to read

NOTENOTE

Så här registrerar du ditt företag för tjänsten bankdatakonvertering.

En global tjänstleverantör för att konvertera betalningsinformation till alla dataformat som din bank kräver är
ansluten och redo att aktiveras i Business Central. Detta kallas i Business Central för
Bankdatakonverteringstjänsten.

Du kan exportera betalningsrader från sidan Utbetalningsjournal till en en fil eller en dataström som du sedan
överför till din bank för automatisk behandling, så att du inte behöver göra electroniska betalningar individuellt.
Mer information finns i Så här exporterar du betalningar till en bankfil .

Du kan importera bankutdragsfiler på sidan Betalningsavstämningsjournal med hjälp av
bankdatakonverteringstjänsten för att konvertera en fil som du får från banken till en dataström som Business
Central kan importera. Mer information finns i Koppla betalningar automatiskt och stäm av bankkonton.

Som ett alternativ till att importera bankutdrag med bankdatakonverteringstjänsten kan du använda tjänsten
Envestnet Yodlee Bank Feeds. Mer information finns i Ställ in tjänsten Envestnet Yodlee Bank Feeds.

Om du vill importera eller exportera bankfiler måste du ställa in ditt eget bankkonto och dina leverantörers
bankkonton. Mer information finns i Skapa bankkonton.

Bankdatakonverteringstjänsten kan ha en gräns för antal rader som kan exporteras i en fil. Du får ett felmeddelande om
gränsen överskrids. Vi rekommenderar att kontoutdragsfiler inte innehåller fler än 1 000 rader eftersom behandlingstiden i
bankdatakonverteringstjänsten annars kan öka markant.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Serviceinställningar för bankdatakonv. och välj sedan relaterad länk.

2. Sidan Serviceinställningar för bankdatakonv. öppnas med tre fält förifyllda med relevanta URL-adresser
till leverantören av tjänsten för bankdatakonvertering.

I CRONUS demodatabas har fälten Användarnamn och Lösenord fyllts i förväg med information om
demonstrationsinloggningen, som du ska ersätta med företaget faktiska information när du registrerar dig för
bankdatakonverteringen.

3. I fältet URL för registrering väljer du webbläsarknappen för att öppna tjänstleverantörens inloggningssida.

4. På bankdatatjänstleverantörens registreringssida anger du användarnamnet och lösenord för ditt företags
prenumeration på tjänsten, och slutför sedan inloggningen enligt tjänstleverantörens anvisningar.

Ditt företag är nu registrerat för tjänsten bankdatakonvertering. Fortsätt med att ange användarnamnet och
lösenordet som du har angett för tjänsten i de relaterade inställningsfälten i Business Central.

5. På sidan Serviceinställningar för bankdatakonv. i fältet Användarnamn anger du samma värde som du
har angett som inloggningsnamn på tjänstleverantörens sida i steg 4.

6. I fältet Lösenord anger du samma värde som du angav i fältet Lösenord på tjänstleverantörens sida i steg



NOTENOTE

Så här visar eller uppdaterar du listan över bankdataformat som stöds
för närvarande

NOTENOTE

Se även

4.

Dina inloggningsdata krypteras automatiskt.

1. Välj ikonen  och ange Serviceinställningar för bankdatakonv. och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Serviceinställningar för bankdatakonv. väljer du åtgärden Banknamn – datakonverteringslista

för att öppna listan med banknamn som representerar bankdataformat som stöds av konverteringstjänsten.
3. På sidan Banknamn – datakonverteringslista väljer du åtgärden Uppdatera lista med banknamn.

Listan över bankdataformat som stöds av tjänsten för bankdatakonvertering uppdateras nu. Det här är listan över
banknamn, filtrerade efter landet/regionen, som du kan välja mellan i fältet Banknamn – Datakonvertering på
sidan Bankkontokort.

Uppdatering av bankdataformat som stöds inträffar också när du väljer eller anger ett värde i fältet Banknamn –
Datakonvertering på bankkontot.

Du har nu registrerat dig för tjänsten bankdatakonvertering. Fortsätt för att visa inloggningsinformationen på varje
bankkonto som ska användas tjänsten.

Ställa in bankverksamhet
Hantera bankkonton
Arbeta med Business Central



Välj en checklayout
2019-10-14 • 2 minutes to read

Välj en checklayout genom att

RAPPORT-ID RAPPORTNAMN BESKRIVNING

1401 Check Detta är standardrapporten.

10411 Check (checktalong/checktalong/check) Den här rapporten är utformad för att
skriva ut checkar i formatet
checktalong/checktalong/check.

10412 Check (checktalong/check/checktalong) Den här rapporten är utformad för att
skriva ut checkar i formatet
checktalong/check/checktalong.

10413 Tre checkar per sida Den här rapporten är utformad för att
skriva ut tre checkar på varje sida.

Se även

Du kan designa dina checkar så att de uppfyller de normer som fastställts av de lokala myndigheterna. Checkbilder
kan vara skrivna ut på engelska, franska, eller spanska.

Checkar har utformats för att skrivas ut i både amerikanska och kanadensiska checkbildformat i antingen check-
checktalong-check-format eller checktalong-checktalong-check-format.

1. Välj ikonen  och ange Rapportval - bankkonto och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Rapportval - bankkonto i fältet Användning väljer du Check.
3. Välj något av följande rapport-ID:

När du har upprättat checklayouter, kan du skriva ut checkar från sidan utbetalningsjournal. Mer information
finns i Arbeta med checkar.

Om du vill ändra en av dessa standardlayouter använder du antingen Word- eller RDLC-integration. Mer
information finns i så här skapar du och ändrar en anpassad rapport eller dokumentlayout.

Så här skapar och ändrar du en anpassad rapport eller dokumentlayout
Hantera Leverantörsreskontra
Hantera bankkonton
Slutföra periodslutsprocesser
Arbeta med Business Central
Allmänna affärsfunktioner



Konfigurera försäljning
2019-10-14 • 2 minutes to read

OM DU VILL GÅ TILL

Skapa ett kundkort för varje kund som du säljer till. Registrera nya kunder

Låt kunder betala via PayPal, genom att välja PayPal-
logotypen på försäljningsdokument.

Så här aktiverar du kundutbetalning via PayPal

Ange olika rabatter och specialpriser som du beviljar kunden
beroende på artikel, antal och/eller datum.

Registrera försäljningspris, rabatt och betalningsavtal

Skapa säljare så att du kan tilldela dem till kundkontakter
eller mät säljares prestanda som grund för att beräkna deras
försäljningprovision eller bonus.

Skapa säljare

Ange hur försäljningsdokument ska skickas som standard för
enskilda kunder eller för alla kunder när du väljer åtgärden
Bokför och skicka.

Skapa dokumentutskicksprofiler

Konfigurera din e-post så att den innehåller en
sammanfattning av informationen på
försäljningsdokumentet som har skickats.

Skicka dokument som e-post.

Du kan använda en EU-webbtjänst för att kontrollera
kundens momsregistreringsnummer.

Kontrollera momsregistreringsnummer

Definiera de olika Incoterms som du erbjuder till kunder eller
som leverantören erbjuder dig.

Så här definierar du leveransmetoder

Ange information om de olika transportleverantörerna som
du använder, bland annat en länk till deras
godsupplysningstjänst.

Så här konfigurerar du speditörer

Se även

Innan du kan hantera försäljningsprocesser måste du konfigurera reglerna och värdena som definierar
företagets försäljningspolicies.

Först måste du definiera allmänna inställningar, till exempel vilka försäljningsdokument som krävs och hur
deras värden bokförs. Dessa allmänna inställningar görs vanligtvis bara en gång, under den initiala
implementeringen.

En separat serie uppgifter relaterade till att registrera nya kunder är att registrera alla specialpriser eller
rabattavtal som du har med varje kund.

Finansrelaterade försäljningar, till exempel betalningssätt och valutor, beskrivs i avsnittet Finans. Mer
information finns i Konfigurera ekonomi.

Försäljning
Arbeta med Business Central



Registrera nya kunder
2019-10-14 • 2 minutes to read

NOTENOTE

SÅ här skapar du ett nytt kundkort

Om du vill spara kundkortet som en mall

Kunderna är källan till din inkomst. Du måste registrera varje kund som du säljer till som ett kundkort. Kundkort
innehåller den information som behövs för att sälja produkter till kunden. Mer information finns i Så här fakturerar
du försäljning och Så här registrerar du nya artiklar .

Innan du kan registrera nya kunder, måste du lägga upp olika försäljningskoder som du kan välja mellan, när du
fyller i kundkort. Mer information finns i Konfigurera försäljning.

Om kundmallar finns för olika kundtyper, visas en sida när du skapar ett nytt kundkort där du kan välja en lämplig mall. Om
endast en kundmall finns, då använder nya kundkort alltid den mallen.

1. Välj ikonen  och ange Kunder och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan Kunder väljer du åtgärden Ny.

Om endast en kundmall finns, då öppnas ett nytt kundkort med fält ifyllda med information från mallen.

Om fler än en kundmall finns, öppnas en sida där du kan välja kundmall. I detta fall, följ nästa två steg.

3. Välj den mall som du vill använda för det nya kundkortet på sidan Välj en mall för en ny kund.

4. Välj OK. Ett nytt kundkort öppnas med ifyllda fält med information från mallen.

5. Fortsätt att fylla i eller ändra fält på kundkortet vid behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en
kort beskrivning.

På snabbfliken Försäljningspriser ser du specialpriser eller rabatter som du beviljar för kunden om vissa villkor
uppfylls, till exempel artikel, lägsta partistorlek eller slutdatum. Varje rad representerar ett speciellt pris eller
radrabatt. Varje kolumn representerar ett kriterium som måste gälla för att garantera specialpriset som du anger i
fältet Enhetspris eller radrabatten som du anger i fältet Radrabatt %. Mer information finns i Registrera
försäljningspris, rabatt och betalningsavtal.

Kunden är nu registrerad, och kundkortet är klart att användas i försäljningsdokument.

Om du vill använda detta kundkort som en mall när du skapar nya kundkort, så fortsätt med att spara den som en
mall. Mer information finns i följande avsnitt:

1. På sidan Kundkort väljer du åtgärden Spara som mall. Sidan Kundmall öppnas och visar kundkortet som
mall.

2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
3. Om du vill återanvända dimensioner i mallar väljer du fönstret Dimensioner. Sidan Dimensionsmallar

öppnas och visar de dimensionskoder som ställts in för kunden.
4. Ändra eller ange dimensionskoder som ska kopplas till nya kundkort som skapas med hjälp av mallen.
5. Välj OK när du har slutfört den nya kundmallen.



Se även

Kundmallen läggs till listan över kundmallar, så att du kan använda det för att skapa nya kundkort.

Definiera betalningssätt
Slå samman dubblettposter
Skapa nummerserier
Försäljning
Konfigurera försäljning
Arbeta med Business Central



Aktivera kundbetalningar via betalningstjänster
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här aktiverar du en betalningstjänst i Business Central

Välja en betalningstjänst för en försäljningsfaktura

Se även

Som alternativ till att samla utbetalningar via banköverföring eller kreditkort, kan dina kunder betala via sina
konton med betalningstjänster som t.ex. Microsoft Pay, PayPal eller WorldPay.

När du har aktiverat en betalningstjänst i Business Central, är en länk till den här tjänsten tillgänglig på
försäljningsdokument som du skickar med e-post till kunder. Kunder kan använda länken för att gå till
betalningstjänsten och betala fakturan direkt från försäljningsdokumentet. Om du inte vill inkludera länken,
exempelvis om en kund vill betala kontant, kan du ta bort betalningstjänsten från fakturan innan du bokför.

Tilläggen Microsoft Pay, PayPal Payments Standard och WorldPay Payments Standard är installerade i Business
Central och klara att aktiveras.

1. Välj ikonen  och ange Betalningstjänster och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Betalningstjänst väljer du åtgärden Ny.
3. Välj betalningstjänsten och stäng sedan sidan.
4. På sidan Betalningstjänst väljer du åtgärden Installation.
5. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
6. Stäng sidan.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Försäljningsfakturor och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna den försäljningsfaktura som du vill betala med hjälp av betalningstjänsten.

3. I fältet Betalningtjänst väljer du betalningtjänsten.

Fältet betalningstjänst är bara tillgängligt om du har aktiverat betalningstjänsten.

Konfigurera försäljning
Försäljning
Anpassa Business Central med tillägg
Arbeta med Business Central



Registrera speciella försäljningspriser och rabatter
2019-10-14 • 7 minutes to read

RABATTYP BESKRIVNING

Förs.radrabatt En beloppsrabatt som infogas på försäljningsrader, om en viss
kombination av kund, artikel, minsta kvantiteten, måttenhet
eller start-/slutdatum finns. En procentrabatt som dras av
från dokumentets summa om värdebeloppet för alla rader i
ett försäljningsdokument överstiger ett viss minimivärde.

Fakturarabatt En procentrabatt som dras av från dokumentets summa om
värdebeloppet för alla rader i ett inköpsdokument överstiger
ett viss minimivärde.

NOTENOTE

Så här skapar du försäljningspriser för en kund:

Så här skapar du försäljningsradrabatter för en kund

De olika pris- och rabattavtalen som gäller när du säljer till olika kunder måste definieras så att de överenskomna
reglerna och värdena tillämpas på de försäljningsdokument som du skapar för kunden.

När du har registrerat särskilda priser och radrabatter för försäljning och inköp, ser Business Central till att din
vinst på artikelhandel alltid är optimal genom att automatiskt beräkna det bästa priset på försäljnings- och
inköpsdokument och i artikeljournalrader. Mer information finns i bästa prisberäkning.

När det gäller priser kan du infoga ett särskilt försäljningspris på försäljningsrader, om en viss kombination av
kund, artikel, minsta kvantiteten, måttenhet eller start-/slutdatum finns.

När det gäller rabatter kan du ställa in och använda två olika typer av försäljningsrabatter:

Eftersom försäljningsradrabatter och försäljningspriser baseras på en kombination av artikel och kund, kan du
också utföra den här konfigurationen från artikelkortet för artikeln när reglerna och värdena gäller.

Om du inte vill att en artikel någonsin ska säljas till rabatterat pris, lämna bara rabattfält på artikelkortet tomt och inte ta
med artikeln i någon inställning för radrabatt.

1. Välj ikonen  och ange Kunder och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna det relevanta kundkortet och välj sedan åtgärden Priser..

Fältet Förs.typ är ifyllt med aktuell kund och fältet Förs.kod innehåller kundnumret.

3. Fyll i fälten på den första raden. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning. Fyll i en
rad för varje kombination som ska bevilja ett speciellt försäljningspris till kunden.

1. Välj ikonen  och ange Kunder och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna det relevanta kundkortet och välj sedan åtgärden Radrabatter..

Fältet Förs.typ är ifyllt med aktuell kund och fältet Förs.kod innehåller kundnumret.



Så här definierar du radrabatt för en kund

NOTENOTE

Att arbeta med försäljningsfakturarabatter och faktureringsavgifter

3. Fyll i fälten på den första raden. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning. Fyll i en
rad för varje kombination som ska bevilja en speciell försäljningsradrabatt till kunden.

När du har bestämt vilka kunder som är aktuella för fakturarabatter, skriver du fakturarabattkoderna på
kundkorten och lägger upp villkoren för respektive kod.

1. Välj ikonen  och ange Kunder och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna kundkortet för en kund som är aktuell för fakturarabatter.
3. Välj i fältet Fakturarabattkod koden för den fakturarabatt som ska användas vid beräkning av fakturarabatter

för kunden.

Fakturarabattkoder representeras av befintliga kundkort. Detta aktiverar dig att snabbt tilldela fakturarabattvillkor till
kunder, genom att välja namnet på en andra kunder som ska ha dessa villkor.

Så här definierar du fakturarabattvillkor för försäljning:

1. På sidan Kundkort väljer du åtgärden Fakturarabatter. Sidan Kundfakturarabatter öppnas.
2. Ange valutakoden som du vill definiera fakturarabattvillkor för i fältet Valutakod. Lämna det här fältet tomt

om du vill ange fakturarabattvillkor i SEK.
3. Ange i fältet Minimibelopp det minsta belopp som en faktura måste vara på för att komma i fråga för rabatt.
4. Fakturarabatten beräknas som en procentandel av fakturabeloppet i fältet Rabatt %.
5. Upprepa steg 5 till och med 7 för varje valuta som kunden ska ta emot en annan fakturarabatt för.

Fakturarabatten ställs nu in i fältet och fördelas till kunden i fråga. När du väljer kundkoden i fältet
Fakturarabattkod på andra kundkort, kopplas samma fakturarabatt till dessa kunder.

När du använder fakturarabatter, avgör det fakturerade beloppets storlek hur stor rabatt som ges.

På sidan Kundfakturarabatter kan du även lägga till en faktureringsavgift i fakturor som överstiger ett visst
belopp.

Innan du kan använda fakturarabatter vid försäljning måste du ange en del information i programmet. Du måste
bestämma:

vilka kunder som ska erhålla den här typen av rabatt.
vilka rabattsatser i procent som ska användas.

Om du fakturerar rabatter till att beräknas automatiskt kan du ange detta på sidan Försäljningsinställningar.

För varje kund kan du ange om fakturarabatt ska ges i de fall villkoren uppfylls (d.v.s. om fakturabeloppet
överstiger angivet belopp). Du kan definiera fakturarabattvillkoren i lokal valuta för inrikes kunder och i utländsk
valuta för kunder i utlandet.

Du kan koppla rabattsatser till särskilda fakturabelopp på sidan Kundfakturarabatter. Varje kund kan ha en
separat sida. Alternativt kan du koppla flera kunder till samma sida.

Förutom (eller i stället för) en procentuell rabatt kan du koppla en faktureringsavgift till ett särskilt fakturabelopp.



 

TIPTIP

Bästa prisberäkning

NOTENOTE

Så här kopierar du försäljningspriser

Innan du anger den här informationen i programmet kan det vara praktiskt att skapa ett utkast av den rabattstruktur som
du vill använda. På så sätt blir det enklare att se vilka kunder som kan kopplas till samma fakturarabattsida. Ju färre sidor
som behöver definieras, ju snabbare går det att ange basinformationen.

När du har registrerat särskilda priser och radrabatter för försäljning och inköp, ser Business Central till att din
vinst på artikelhandel alltid är optimal genom att automatiskt beräkna det bästa priset på försäljnings- och
inköpsdokument och i artikeljournalrader.

Det bästa priset är det lägsta tillåtna priset med den högsta tillåtna radrabatten för ett visst datum. Business
Central beräknar automatiskt detta när du skriver in enhetspriset och radrabattens procentsats för artiklar på nytt
dokument och journalrader.

Följande beskriver hur det bästa priset beräknas för försäljning. Beräkningen är samma för inköp.

1. Business Central kontrollerar kombinationen av faktureringskund och artikel och beräknar sedan
tillämpligt enhetspris och radrabattens procentsats utifrån följande villkor :

Finns det ett särskilt avtal om priser eller radrabatter för den här kunden, eller tillhör kunden en grupp
som har ett sådant avtal?
Ingår artikeln eller artikelrabattgruppen på raden i något av dessa pris-/rabatt-avtal?
Ligger orderdatumet (eller fakturans och kreditnotans bokföringsdatum) inom avtalet om priser eller
radrabatter?
Har någon enhetskod angetts? I så fall gör Business Central en sökning efter priser eller rabatter med
samma enhetskod och efter priser eller rabatter som saknar enhetskod.

2. Business Central kontrolelrar om pris/rabattavtal tillämpas på uppgifter i dokumentet eller journalen och
infogar det tillämpliga enhetspriset och radrabattens procentsats enligt följande villkor :

Finns det krav på en lägsta kvantitet i pris-/ rabattavtalet som är uppfyllda?
Finns det krav på valuta i pris-/ rabattavtalet som är uppfyllda? I så fall infogas det lägsta priset och den
högsta radrabatten för den valutan, även om de skulle ge ett bättre pris i lokala valutan. Om det inte
finns några pris-/rabattavtal för den angivna valutakoden infogar Business Central det lägsta priset och
den högsta radrabatten i dina lokala valuta.

Om inga specialpriser kan beräknas för artiklarna på raden infogas antingen det senaste inköpspriset eller à-
priset från artikelkortet.

Om du vill kopiera försäljningspriser, till exempel kopiera en viss kunds försäljningspriser och använda dem till
en kundprisgrupp, måste du köra Föreslå förs.pris i kalkylarket. batch-jobb. Du hittar en åtgärd för batch-
jobbet på sidan Försäljningsprisförslag.

1. Välj ikonen  och ange Försäljningspris ändringsformulär och välj sedan relaterad länk.
2. Välj Föreslå förs.pris i ändringsformulär .
3. På snabbfliken Förs.priser fyller du i fälten Förs.typ och Förs.kod för de försäljningspriser som du vill

kopiera.
4. I den övre delen av sidan fyller du i fälten Förs.typ och Förs.kod med de uppgifter som du vill kopiera



NOTENOTE

Så här uppdaterar du flera artikelpriser samtidigt

NOTENOTE

Se även

försäljningspriserna till.
5. Om du vill skapa nya priser med batch-jobbet markerar du kryssrutan Skapa nya priser.
6. Klicka på knappen OK för att fylla i raderna på sidan Försäljningspriskalkylark med de föreslagna nya

priserna och ange att de nu gäller för den valda försäljningstypen.

Batch-jobbet tar bara fram förslag, det genomför inte förändringarna. Om du är nöjd med förslagen och vill använda dem,
d.v.s. infoga dem i Förs.priser väljer du åtgärden Implementera prisändring på sidan Försäljningsprisförslag.

Om du vill uppdatera priser i bulk, till exempel ökar alla priser med vissa procentsats måste du köra Föreslå
artikelpris i förslag. batch-jobb. Du hittar en länk till batch-jobbet på sidan Försäljningsprisförslag.

1. Välj ikonen  och ange Försäljningspris ändringsformulär och välj sedan relaterad länk.
2. Välj Föreslå artikelpris i förslag .
3. På snabbfliken Artikel fyller du i fältet Artikelnr. eller Lagerbokföringsmall eller andra fält med de

ursprungliga artikelpriser som du vill uppdatera.
4. I den övre delen av sidan fyller du i fälten Förs.typ och Förs.kod med de uppgifter som du vill kopiera

försäljningspriserna till.
5. Om du vill att batch-jobbet ska föreslå artikelpriset automatiskt anger du justeringen i fältet justeringsfaktor.

Du kan till exempel ange 1,15 i justeringsfaktor för 15 % ökning av artikelpris.
6. Om du vill skapa nya priser med batch-jobbet markerar du fältet Skapa nya priser.
7. Klicka på OK för att fylla i raderna på sidan Försäljningspriskalkylark med de föreslagna nya priserna och

ange att de nu gäller för den valda artikel.

Batch-jobbet tar bara fram förslag, det genomför inte förändringarna. Om du är nöjd med förslagen och vill använda dig av
dem, d.v.s. infoga dem i tabellen Förs.priser, kan du använda batch-jobbet Implementera prisändring som du hittar
under fliken Åtgärder i gruppen Funktioner på sidan Försäljningspris ändringsformulär.

Konfigurera försäljning
Försäljning
Arbeta med Business Central



Skapa säljare
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här skapar du en säljarkod

Se även

Många företag har behov av att följa en individuell anställds prestationer som en grund för att beräkna provision
eller bonus. Visa till exempel säljareprovisionsrapporten. Ett företag kan också vilja knyta en säljare till var och
en av sina kontakter.

När du har konfigurerat en säljare på sidan Säljare kan du välja den i fältet Säljarkod för alla relevanta
transaktioner, t.ex redovisningskonto, kund, leverantör, och kampanjkort. När du sedan bokför eller registrerar
fakturor, kreditnotor, journalrader, räntefakturor och så vidare, överförs säljarekoden till de resulterande
transaktionerna.

1. Välj ikonen  och ange Säljare och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Säljare väljer du åtgärden Ny.

Du kan använda säljare i olika relationshanterings- och marknadsföringsarbeten. Du kan till exempel tilldela
aktiviteter till säljare, så att uppgifterna registreras i affärsmöjligheter som tilldelats säljaren. För mer information,
se Så här konfigurerar du cykler och etapper för affärsmöjligheter.

Konfigurera försäljning
Försäljning
Arbeta med Business Central



Skapa dokumentutskicksprofiler
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här konfigurerar du en dokumentutskicksprofil

Så här anger du en utskicksprofil på ett kundkort

Se även

Du kan skapa varje kund med en föredragen metod för att skicka försäljningsdokument så att du inte behöver
välja alternativ varje gång som du väljer åtgärden Bokför och skicka.

På sidan Dokumentutskicksprofiler konfigurerar du olika utskicksprofiler som du kan välja bland i fältet
Dokumentutskicksprofil på ett kundkort. Du kan markera kryssrutan Standard om du vill ange att
dokumentutskicksprofilen är standardprofilen för alla kunder förutom för kunder som har fältet
Dokumentutskicksprofil ifyllt med en annan utskicksprofil.

När du väljer åtgärden Bokför och skicka i ett försäljningsdokument visar dialogrutan Bekräftelse för bokför
och utskick den utskicksprofil som använts, antingen den som angetts för kunden eller standardinställningen för
alla kunder. I dialogrutan kan du ändra utskicksprofilen för det specifika försäljningsdokumentet. Mer information
finns i Så här fakturerar du försäljningsaktiviteter.

1. Välj ikonen  och ange Dokumentutskicksprofiler och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Dokumentutskicksprofiler väljer du åtgärden Ny.
3. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

1. Välj ikonen  och ange Kunder och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna kortet för kunden som du vill skapa en utskicksprofil för.
3. I fältet Dokumentutskicksprofil väljer du en profil som du har konfigurerat enligt beskrivningen i

föregående procedur.

Konfigurera försäljning
Försäljning
Arbeta med Business Central



Skicka dokument som e-post
2019-10-14 • 3 minutes to read

Så här skapar du en dokumentspecifik e-postbrödtext för
försäljningsfakturor

För att meddela innehållet i affärsdokument snabbt till dina affärspartners, till exempel betalningsinformationen på
försäljningsdokument till kunder, kan du använda funktionen Rapportlayout för att definiera dokumentspecifikt
innehåll som infogas i e-postbrödtexter automatiskt. Mer information finns i Hantera rapporter och
dokumentlayouter.

Om du vill aktivera e-post i Business Central startar du den assisterade inställningsguiden för Konfigurera e-post
i ditt rollcenter.

Du kan e-posta praktiskt taget alla dokumenttyper som bilagor till e-postmeddelanden direkt från sidan som visar
dokumentet. Förutom bilagan kan du skapa dokumentspecifika e-postbrödtexter med viktig information från
dokumentet föregås av standardtext som hälsar e-postmottagaren och introducerar själva dokumentet. Om du vill
erbjuda dina kunder att betala elektroniskt för försäljningar med en utbetalningtjänst, till exempel PayPal, kan du
också ha PayPal-information och hyperlänk infogade i e-postbrödtexten.

Från alla dokument som stöds börjar du att e-posta genom att välja åtgärden Skicka på bokförda dokument, eller
åtgärden Bokför och skicka på ej bokförda dokument.

Om fältet E-posta på sidan Skicka dokument till anges till Ja (fråga efter inställningar) och sedan öppnas
sidan Skicka e-post med kontaktperson ifylld i fältet Till: och dokument som är bifogat som en PDF-fil. I fältet
brödtext kan du antingen skriva in en text manuellt, eller också kan du fylla i fältet med en dokumentspecifik e-
postbrödtext som du har ställt in.

Efterföljande procedur beskriver hur du ställer in rapporten Försäljning - faktura att användas för
dokumentspecifika e-postbrödtexter, när du e-postar bokförda försäljningsfakturor.

1. Välj ikonen  och ange Rapportval, försäljning och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan Rapportval, försäljning i fältet Användning väljer du Faktura.

3. På en ny rad i fältet Rappport-ID väljer du t.ex. standardrapport 1306.

4. Markera kryssrutan Använd för e-postbrödtex.

5. Välj fältet Layoutkod för brödtext i e-post och välj sedan en layout från den nedrullningsbara listan.

Rapportlayouter definierar både formatet och innehållet i e-postbrödtexten, inklusive standardtexten som
föregår den centrala dokumentinformationen i e-postbrödtexten. Alla tillgängliga rapportlayouter visas om
du väljer knappen Välj från fullständig lista i den nedrullningsbara listan.

6. Om du vill visa eller redigera den layout som e-postbrödtexten baseras på väljer du layout på sidan
Redigera layouter och väljer sedan Redigera layout.

7. Om du vill erbjuda dina kunder att betala elektroniskt för försäljningar kan du konfigurera relaterad
utbetalningtjänst, till exempel PayPal, och sedan ha PayPal-information och hyperlänk infogade i e-
postbrödtexten. Mer information finns i Så här aktiverar du kundbetalningar via PayPal.

8. Välj knappen OK.



Så här skickar du dokument som e-post

NOTENOTE

Se även

Nu när du till exempel väljer åtgärden Skicka på sidan Bokförd försäljningsfaktura kommer e-postbrödtexten
att innehålla information om dokumentet i rapport 1306 som föregås av utformad standardtext enligt den
rapportlayout du valde i steg 5.

Efterföljande procedur beskriver hur du skickar en bokförd försäljningsfaktura som ett e-postmeddelande med
dokumentet bifogat som en PDF-fil och med dokumentspecifik e-postbrödtext.

1. Välj ikonen  och ange Bokförd försäljningsfakturor och välj sedan relaterad länk.

2. Markera den relevanta bokförda försäljningsfakturan och välj åtgärden Skicka. Sidan Skicka dokument
till öppnas.

3. I fältet E-post väljer du Ja (fråga efter inställningar). Mer information finns i Skapa
Dokumentutskicksprofiler.

4. Välj knappen OK. Sidan Skicka e-post öppnas.

5. I fältet Till: anger du en giltig e-postadress. Standardvärdet är kundens e-postadress.

6. Ange ett beskrivande ämnestext i fältet Ämne. Standardvärdet är kundnamnet och fakturanumret.

7. I fältet Bilaga är den genererade fakturan bifogad som standard som en PDF-fil.

8. Ange ett kort meddelande till mottagaren i fältet Text.

Om en dokumentspecifik e-postbrödtext anges på sidan Rapportval - försäljning kommer fältet Brödtext
att fyllas i automatiskt. Mer information finns i avsnittet Så här skapar du en dokumentspecifik e-
postbrödtext för försäljningsfakturor.

9. Välj knappen OK för att skicka e-postmeddelandet.

Om du inte vill ange e-postinställningar varje gång du e-postar ett dokument, kan du välja alternativet Ja (använd
standardinställningar) i fältet E-post på sidan Skicka dokument till. I så fall kommer inte sidan Skicka e-post att öppnas.
Se steg 4. Mer information finns i Skapa Dokumentutskicksprofiler.

Hantera rapport- och dokumentlayouter
Konfigurera e-post
Fakturaförsäljning
Arbeta med Business Central



Så här definierar du leveransmetoder
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här skapar du en leveranskod

Se även

Leveransmetoder, även kallade incoterms är ofta beroende av vilka artiklar, kunder eller leverantörer som avses.
Om kunden t.ex. bor på en ö kan han eller hon välja att få artiklarna levererade per flyg eller båt. Vissa kunder kan
kräva leverans nästa dag. En del kanske vill plocka upp ordern. På kund- och leverantörskorten kan du ange vilken
typ av leverans som önskas.

Du upprättar en beskrivning och en kod för varje leveransvillkor på sidan Leveransmetoder. Du kan t.ex. upprätta
koden FOB och i fältet Beskrivning skriver du Fritt ombord. Du kan skriva in koden i fältet Leveransmetodkod
någon annanstans i systemet, t.ex. på ett kundkort. När du sedan skapar nya order, fakturor, kreditnotor, etc. fyller
systemet i den beskrivning, som representeras av koden. Du kan ändra den i dokumentet om det behövs.

1. Välj ikonen  och ange Leveransmetoder och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Leveransmetoder väljer du åtgärden Ny.
3. På den nya raden anger du en kod och en beskrivning för leveransmetoden.

Incoterms
Så här konfigurerar du speditörer
Spåra paket
Lagerstyrning
Lager
Ställa in lagerstyrning
Monteringshantering
Designdetaljer: Lagerstyrning
Arbeta med Business Central

https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules


Så här konfigurerar du speditörer
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här lägger du upp en speditör

NOTENOTE

Se även

Du kan lägga upp en kod för och ange information om var och en av dina speditörer.

Om du anger en Internet-adress för speditören och denne tillhandahåller godsupplysningstjänster på Internet kan
du använda den automatiska funktionen för godsupplysning. Mer information finns i Så här spårar du paket.

När du anger speditörer på dina försäljningsorder kan du också ange vilken typ av service varje speditör erbjuder.
Du kan ange obegränsat antal tjänster för varje speditör, samt ange leveranstid för varje service.

När en speditörsservice har kopplats till en försäljningsorderrad inkluderas leveranstiden för tjänsten i
orderlöftesberäkningen för den raden. Mer information finns i Så här beräknar du ett orderlöftesdatum.

1. Välj ikonen  och ange Speditörer och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning..
3. Välj åtgärden Speditörsservice.
4. I Speditörsservice fyller du i fälten efter behov.

Om du tar bort en speditör på orderraden tas även speditörsservicekoden bort. Därefter omberäknas innehållet i fält som
delvis baserats på speditörsservicen.

Så här definierar du leveransmetoder
Spåra paket
Lagerstyrning
Lager
Ställa in lagerstyrning
Monteringshantering
Designdetaljer: Lagerstyrning
Arbeta med Business Central



Ställa in inköp
2019-10-14 • 2 minutes to read

OM DU VILL GÅ TILL

Skapa ett leverantörskort för varje leverantör som du har
köpt av

Registrera nya leverantörer

Ange de olika rabatterna och specialpriserna som
leverantörerna beviljar dig beroende på artikel, kvantitet
och/eller datum

Registrera inköpspris, rabatt och betalningsavtal

Prioritera leverantörer Prioritera leverantörer

Konfigurera inköpare Konfigurera inköpare

Se även

Innan du kan hantera inköpsprocesser måste du konfigurera reglerna och värdena som definierar företagets
inköpspolicyer.

Du måste ställa in de allmänna inställningarna, till exempel vilka inköpsdokument som är obligatoriska och hur
deras värden ska bokföras. Dessa allmänna inställningar görs vanligtvis bara en gång, under den initiala
implementeringen.

En separat serie uppgifter relaterade till att registrera nya leverantörer är att registrera alla specialpriser eller
rabattavtal som du har med varje leverantör.

Finansrelaterade inköp, till exempel betalningssätt och valutor, beskrivs i avsnittet Finans. Mer information finns i
Konfigurera ekonomi.

Inköp
Arbeta med Business Central



Registrera nya leverantörer
2019-10-14 • 2 minutes to read

NOTENOTE

Skapa ett nytt leverantörskort.

NOTENOTE

Om du vill spara leverantörskortet som en mall

Leverantörer erbjuder produkter som du säljer. Varje leverantör som du har köpt av måste registreras som ett
leverantörskort.

Innan du kan registrera nya leverantörer, måste du lägga upp olika inköpskoder som du kan välja mellan, när du
fyller i leverantörskort. När alla obligatoriska huvuddata skapats kan du konfigurera leverantören ytterligare, till
exempel genom att prioritera leverantören i betalningssyfte och upprätta en lista över artiklar som leverantören
och andra leverantörer kan tillhandahålla. En annan grupp av inställningsuppgifter för leverantörer är att lägga in
dina avtal om inköpspris, rabatter och betalning. Mer information finns i Konfigurera inköp.

Leverantörskort innehåller den information som behövs för att köpa produkter från leverantören. Mer
information finns i Så här registrerar du inköp och Så här registrerar du nya artiklar .

Om leverantörsmallar finns för olika leverantörstyper, visas en sida när du skapar ett nytt leverantörskort där du kan välja en
lämplig mall. Om endast en leverantörsmall finns, då använder nya leverantörskort alltid den mallen.

1. Välj ikonen  och ange Leverantörer och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan Leverantörer väljer du Ny.

Om fler än en leverantörsmall finns, öppnas en sida där du kan välja leverantörsmall. I detta fall, följ nästa
två steg.

3. Välj den mall som du vill använda för den nya leverantörskortet på sidan Välj en mall för en ny
leverantör.

4. Välj OK. Ett nytt leverantörskort öppnas med några ifyllda fält med information från mallen.

5. Fortsätt att fylla i eller ändra fält på leverantörskortet vid behov. Placera markören över ett fält om du vill
läsa en kort beskrivning.

Om du inte känner till den faktureringsadress som kommer att användas för alla fakturor från en leverantör fyller du inte i
fältet Betalningsleverantörsnr. Välj i stället betalningsleverantörens nummer när du har skapat en inköpsoffert, order eller
ett inköpshuvud.

Leverantören är nu registrerad, och leverantörskortet är klart att användas i inköpsdokument.

Om du vill använda detta leverantörskort som en mall när du skapar nya leverantörskort, så fortsätt med att spara
den som en leverantörsmall. Mer information finns i följande avsnitt:

1. På sidan Leverantörskort väljer du åtgärden Spara som mall. Sidan leverantörsmall öppnas uppvisar
leverantörskortet som mall.



Se även

2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
3. Om du vill återanvända dimensioner i mallar väljer du fönstret Dimensioner. Sidan Dimensionsmallar

öppnas och visar de dimensionskoder som ställts in för leverantören.
4. Ändra eller ange dimensionskoder som ska kopplas till nya leverantörskort som skapas med hjälp av mallen.
5. Välj OK när du har slutfört den nya leverantörsmallen.

Leverantörsmallen läggs till listan över leverantörsmallar, så att du kan använda det för att skapa nya
leverantörskort.

Slå samman dubblettposter
Skapa nummerserier
Inköp
Registrera inköp
Arbeta med Business Central



Registrera speciella inköpspriser och rabatter
2019-10-14 • 5 minutes to read

RABATTYP BESKRIVNING

Inköpsradrabatt En beloppsrabatt som infogas på inköpsrader, om en viss
kombination av leverantör, artikel, minsta kvantiteten,
måttenhet eller start-/slutdatum finns. Detta fungerar på
samma sätt som för inköpspriser.

Fakturarabatt En procentrabatt som dras av från dokumentets summa om
värdebeloppet för alla rader i ett inköpsdokument överstiger
ett viss minimivärde.

Om du vill definiera ett speciellt inköpspris för en leverantör

Om du vill definiera en radrabatt för en leverantör

De olika pris- och rabattavtalen som gäller när artiklar köps in från olika leverantörer måste definieras så att de
överenskomna reglerna och värdena används i de inköpsdokument som du skapar för leverantören.

När du har registrerat särskilda priser och radrabatter för försäljning och inköp, ser Business Central till att din
vinst på artikelhandel alltid är optimal genom att automatiskt beräkna det bästa priset på försäljnings- och
inköpsdokument och i artikeljournalrader. Mer information finns i bästa prisberäkning.

När det gäller priser kan du infoga ett särskilt inköpspris på inköpsrader, om en viss kombination av leverantör,
artikel, minsta kvantiteten, måttenhet eller start-/slutdatum finns.

När det gäller rabatter kan du ställa in och använda två olika typer av inköpsrabatter:

Eftersom inköpsradrabatter och inköpspriser baseras på en kombination av artikel och leverantör kan du också
ställa in den här konfigurationen på det artikelkort där reglerna och värdena har definierats. Mer information finns
i Registrera nya artiklar .

1. Välj ikonen  och ange Leverantörer och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna det relevanta leverantörskortet och välj sedan åtgärden Priser..

Fältet Inköpstyp är förifyllt med leverantör och fältet inköpskod är förifyllt med leverantörsnumret.

3. Fyll i fälten på den första raden. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

4. Fyll i en rad för varje kombination för vilken leverantören beviljar dig en inköpsradrabatt.

1. Välj ikonen  och ange Leverantörer och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna det relevanta leverantörskortet och välj sedan åtgärden Radrabatter..

Fältet Inköpstyp är förifyllt med leverantör och fältet inköpskod är förifyllt med leverantörsnumret.

3. Fyll i fälten på den första raden. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

4. Fyll i en rad för varje kombination för vilken leverantören beviljar dig en inköpsradrabatt.



Så här definierar du radrabatt för en leverantör

Så här väljer du princip för bokföring av inköpsrabatter:

PRINCIP FÖR RABATTBOKFÖRING FAKTURARABATT RADRABATT

Samtliga rabatter Bokförd separat Bokförd separat

Fakturarabatter Bokförd separat Subtraherade

Radrabatter Subtraherade Bokförd separat

Ingen rabatt Subtraherade Subtraherade

När dina leverantörer har informerat dig om vilka fakturarabatter som de beviljar, skriver du fakturarabattkoderna
på leverantörskorten och lägger upp villkoren för respektive kod.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Leverantörer och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna leverantörskortet för en leverantör som är aktuell för fakturarabatter.

3. Välj i fältet Fakturarabattkod koden för den fakturarabatt som ska användas vid beräkning av
fakturarabatter för leverantören.

Fakturarabattkoder representeras av befintliga leverantörskort. Detta aktiverar dig att snabbt tilldela
fakturarabattvillkor till leverantörer, genom att välja namnet på en andra leverantörer som ska ha dessa villkor.

Så här definierar du fakturarabattvillkor för inköp:

4. På sidan Leverantörskort väljer du åtgärden Fakturarabatter. Sidan Leverantörsfakturarabatter
öppnas.

5. Ange valutakoden som du vill definiera fakturarabattvillkor för i fältet Valutakod. Lämna det här fältet tomt
om du vill ange fakturarabattvillkor i SEK.

6. Ange i fältet Minimibelopp det minsta belopp som en faktura måste vara på för att komma i fråga för
rabatt.

7. Fakturarabatten beräknas som en procentandel av fakturabeloppet i fältet Rabatt %.

8. Upprepa steg 5 till och med 7 för varje valuta som leverantören ska ta emot en annan fakturarabatt för.

Fakturarabatten ställs nu in i fältet och fördelas till leverantören i fråga. När du väljer leverantörkoden i fältet
Fakturarabattkod på andra leverantörskort, kopplas samma fakturarabatt till dessa leverantörer.

När du bokför en inköpsfaktura som innehåller en eller flera rabatter kan du välja mellan två principer för
bokföringen av rabattbeloppen. Du kan bokföra rabatter separat eller dra dem från fakturarabatterna.

Innan du kan göra detta måste du redan ha definierat de nödvändiga kontona för bokföring av rabattbelopp i
kontoplanen. Du måste också kontrollera att du har angett rätt kontonummer i bokföringsinställningarna i fälten
Inköpsradrabatt och Inköpsfakturarabatt.

1. Välj ikonen  och ange Inköpsinställningar och välj sedan relaterad länk.
2. I fältet Rabattbokföring väljer du en av följande principer för bokföring av rabatter.



 

Inköpsfakturarabatter och faktureringsavgifter

TIPTIP

Bästa prisberäkning

NOTENOTE

Om bestämda villkor för fakturarabatter gäller vid inköp från vissa leverantörer kan du ange dessa för
motsvarande leverantörer. Rabatten kan sedan beräknas automatiskt när du fyller i inköpsfakturor.

Innan du kan använda fakturarabatter vid inköp måste du ange vilka leverantörer som erbjuder rabatterna.

Du kan koppla rabattsatser till särskilda fakturabelopp på sidan Leverantörsfakturarabatter. Varje kund kan ha
en separat sida. Alternativt kan du koppla flera leverantörer till samma sida.

Förutom en procentuell rabatt kan du koppla en faktureringsavgift till ett särskilt fakturabelopp.

Du kan definiera villkoren för fakturarabatten i BVA för inrikes leverantörer och i utländsk valuta för utrikes
leverantörer.

Du kan ange att fakturarabatterna för offerter, avropsorder, order, fakturor eller kreditnotor ska beräknas
automatiskt med Business Central.

Innan du anger den här informationen i programmet kan det vara praktiskt att skapa ett utkast av den rabattstruktur som
du vill använda. På så sätt blir det lättare att se vilka leverantörer som kan kopplas till samma fakturarabattsida. Ju färre sidor
som behöver definieras, ju snabbare går det att ange basinformationen.

När du har registrerat särskilda priser och radrabatter för försäljning och inköp, ser Business Central till att din
vinst på artikelhandel alltid är optimal genom att automatiskt beräkna det bästa priset på försäljnings- och
inköpsdokument och i artikeljournalrader.

Det bästa priset är det lägsta tillåtna priset med den högsta tillåtna radrabatten för ett visst datum. Business
Central beräknar automatiskt detta när du skriver in enhetspriset och radrabattens procentsats för artiklar på nytt
dokument och journalrader.

Följande beskriver hur det bästa priset beräknas för försäljning. Beräkningen är samma för inköp.

1. Business Central kontrollerar kombinationen av faktureringskund och artikel och beräknar sedan tillämpligt
enhetspris och radrabattens procentsats utifrån följande villkor :

Finns det ett särskilt avtal om priser eller radrabatter för den här kunden, eller tillhör kunden en grupp
som har ett sådant avtal?
Ingår artikeln eller artikelrabattgruppen på raden i något av dessa pris-/rabatt-avtal?
Ligger orderdatumet (eller fakturans och kreditnotans bokföringsdatum) inom avtalet om priser eller
radrabatter?
Har någon enhetskod angetts? I så fall gör Business Central en sökning efter priser eller rabatter med
samma enhetskod och efter priser eller rabatter som saknar enhetskod.

2. Business Central kontrolelrar om pris/rabattavtal tillämpas på uppgifter i dokumentet eller journalen och
infogar det tillämpliga enhetspriset och radrabattens procentsats enligt följande villkor :

Finns det krav på en lägsta kvantitet i pris-/ rabattavtalet som är uppfyllda?
Finns det krav på valuta i pris-/ rabattavtalet som är uppfyllda? I så fall infogas det lägsta priset och den
högsta radrabatten för den valutan, även om de skulle ge ett bättre pris i BVA. Om det inte finns några
pris-/rabattavtal för den angivna valutakoden infogar Business Central det lägsta priset och den högsta



Se även

radrabatten i BVA.

Om inga specialpriser kan beräknas för artiklarna på raden infogas antingen det senaste inköpspriset eller à-priset
från artikelkortet.

Ställa in inköp
Inköp
Arbeta med Business Central



Prioritera leverantörer
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här prioriterar du leverantörer:

Se även

Business Central används för att ta fram olika betalningsförslag, t.ex. betalningar som snart förfaller eller
betalningar för vilka en rabatt kan erhållas. Mer information finns i Föreslå leverantörsbetalningar.

Först måste du prioritera leverantörerna genom att tilldela nummer till dem.

1. Välj ikonen  och ange Leverantörer och välj sedan relaterad länk.
2. Välj lämplig leverantör och sedan Redigera.
3. Ange ett nummer i fältet Prioritet.

I Business Central räknas lägst nummer (förutom 0) som högst prioritet. Om du t.ex. använder 1, 2 och 3 har alltså
1 högst prioritet.

Om du inte vill prioritera en leverantör lämnar du fältet Prioritet tomt. Om du sedan använder funktionen för
betalningsförslag visas den här leverantören sist i listan, efter de leverantörer som har tilldelats ett
prioritetsnummer. Du kan ange valfritt antal prioritetsnivåer alltefter behov.

Ställa in inköp
Hantera Leverantörsreskontra
Arbeta med Business Central



Konfigurera inköpare
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här skapar du inköpare:

Så här kopplar du inköpare till leverantörer:

Se även

Om flera inköpare arbetar i företaget kan du lägga upp dem på en sida och tilldela en kod till var och en. Du kan
sedan använda koderna för att utarbeta statistiska redogörelser och filtrera information i rapporter.

1. Välj ikonen  och ange Säljare/inköpare och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Säljare/inköpare väljer du åtgärden Ny.
3. På sidan säljare/inköpare fyller du i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort

beskrivning.

1. Välj ikonen  och ange Leverantörer och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna leverantörskortet för den leverantör som du vill koppla en inköpare till.
3. På sidan Inköparkod markera lämplig inköparkod och stäng sedan fönstret.

Ställa in inköp
Hantera Leverantörsreskontra
Arbeta med Business Central



Ställa in lager
2019-10-14 • 2 minutes to read

TILL GÅ TILL

Definiera dina allmänna lagerinställningar, till exempel
nummerserier och hur du använder lägerställen.

Ställa in allmän lagerinformation

Konfigurera en effektiv distributionsmodell med en
kombination av olika lagerställen och ansvarsenheter som
tilldelas affärspartners eller anställda.

Arbeta med ansvarsenheter

Organisera ditt lager på flera lägerställen, inklusive
överföringsflöden.

Konfigurera platser

Skapa artikelkort för de lager, ej i lager eller serviceartiklar
som du handlar med.

Registrera nya artiklar

Använd funktionen kopiera artikel om du snabbt vill skapa
ett nytt artikelkort som bygger på ett befintligt artikelkort.

Kopiera befintliga artiklar till Skapa nya artiklar

Lär dig hur dy fyller i fältet typ på artikelkorten enligt
affärssyftet.

Om artikeltyper

Ange flera måttenheter för en artikel som kan användas som
alternativa enheter till exempel för försäljning, inköp eller
produkttransaktioner.

Ställa in måttenheter för artikel

Som ett tillägg till artikelkort kan du registrera
artikelinformation i ett visst lagerställe eller en viss variant.

Ställa in lagerställeenheter

Tilldela objekt till kategorier och ge dem attribut som hjälper
dig och kunderna att hitta objekt.

Kategorisera artiklar

Importera flera artikelbilder samtidigt från en zip-fil där filer
namnges enligt artikelnummer.

Importera flera artikelbilder

Se även

Innan du kan administrera aktiviteter för lager och lagerkostnader måste du först ställa in de regler och värden
som definierar företagets lagerpolicyer.

Du kan förbättra kundservicen och optimera din leverantörskedja genom att fördela ditt lager på olika adresser.
Du kan sedan köpa, lagra eller sälja artiklar på olika lägerställen och överföra lager mellan dessa.

När du har skapat ett lager kan du administrera olika lagerprocesser relaterade till artikeltransaktioner. Mer
information finns i Hantera lager och Lagerstyrning.

Hantera lager
Hantera inköp
Hantera försäljning
Arbeta med Business Central



Allmänna affärsfunktioner



Ställa in allmän lagerinformation
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här ställer du in allmän lagerinformation

Se även

Du ställer in dina allmänna lagerinställningar på sidan Lagerinställningar.

1. Välj ikonen  och ange Lagerinställningar och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Lagerinställningar fyller du i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort

beskrivning.

Om du vill ange en ankommande lagerhanteringstid som ska tas med i orderlöftesberäkningen på inköpsraden,
kan du ange tiden som standard för lagret på sidan Lagerinställning och för lagerstället. Mer information finns i
Så här beräknar du ett orderlöftesdatum.

Lagerinställning
Designdetaljer: Värderingsprinciper
Hantera lager
Arbeta med Business Central
Ändra vilka funktioner som visas
Allmänna affärsfunktioner



Arbeta med ansvarsenheter
2019-10-14 • 3 minutes to read

Så här skapar du en ansvarsenhet

NOTENOTE

Med ansvarsenheterna kan användarna hantera administrativa enheter. En ansvarsenhet kan vara ett
kostnadsställe, en vinstenhet, en investeringsenhet eller en annan typ av administrativ enhet som har definierats av
företaget. Exempel på ansvarsenheter är ett försäljningskontor, en inköpsavdelning för flera lagerställen och en
fabriks planeringskontor. Med den här funktionen kan företagen till exempel ställa in användarspecifika vyer för
försäljnings- och inköpsdokument som endast kan kopplas till en viss ansvarsenhet.

Genom att använda funktionen för flera lagerställen och ansvarsenheter i kan företagen med utlokaliserad
verksamhet sköta affärsverksamheten på ett mycket flexibelt men också optimalt sätt.

Om funktionen för flera lagerställen används kan företagen sköta lagerhanteringen för flera lagerställen i en enda
databas. De två koncepten - lagerställena och lagerställeenheterna - är hörnstenar i den här underavdelningen. Den
fysiska placeringen och artikelantalen hanteras på ett lagerställe. Konceptet är omfattande och kan därför inkludera
lagerställen i form av anläggningar eller produktionsinrättningar, men också i form av distributionscenter,
distributionslager, utställningslokaler och servicefordon. En lagerställeenhet definieras som en artikel på ett
specifikt lagerställe och/eller som en variant. Företagen med flera lagerställen kan, om de använder
lagerställeenheter, lägga till återanskaffningsinformation, adresser samt information om ekonomisk bokföring på
lagerställenivå. Detta medför att de kan återanskaffa varianter av samma artikel för varje lagerställe och att de kan
beställa artiklar för varje lagerställe utifrån återanskaffningsinformation som är specifik för lagerstället.

Ansvarsenheterna ger funktionen för flera lagerställen en ännu större omfattning eftersom användarna då kan
hantera administrativa enheter. En ansvarsenhet kan vara ett kostnadsställe, en vinstenhet, en investeringsenhet
eller en annan typ av administrativ enhet som har definierats av företaget. Exempel på ansvarsenheter är ett
försäljningskontor, en inköpsavdelning för flera lagerställen och en fabriks planeringskontor. Med den här
funktionen kan företagen till exempel ställa in användarspecifika vyer för försäljnings- och inköpsdokument som
endast kan kopplas till en viss ansvarsenhet.

1. Välj ikonen  och ange Ansvarsenheter och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.

3. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Om du använder ansvarsenheter för att administrera ditt företag kan det vara praktiskt att ange en
standardansvarsenhet för företaget.

4. Välj ikonen  och ange Företagsinformation och välj sedan relaterad länk.

5. I fältet ansvarsenhet anger du en ansvarsenhetskod.

Den här koden används på alla inköps- försäljnings- och servicedokument om användaren, kunden eller
leverantören inte har någon standardansvarsenhet. På ett försäljnings-, inköps- eller servicedokument, kan du ange
en annan ansvarsenhet än standard.

När du anger en ansvarsenhetskod i ett dokument, påverkas adressen, dimensionerna och priserna i dokumentet.



Så här tilldelar du ansvarsenheter till användare

NOTENOTE

Se även

Du kan definiera användare så att endast de dokument som är relevanta inom deras arbetsområden hämtas som
standard. Användare associeras vanligtvis med en ansvarsenhet och arbetar normalt sett endast med dokument
som är knutna till särskilda moduler inom just den ansvarsenheten.

Du anger dessa inställningar genom att tilldela ansvarsenheter till användare inom tre olika huvudområden: Inköp,
Försäljning och Servicehantering.

1. Välj ikonen  och ange Användarinställning och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Användarinställning markerar du den användare som du vill tilldela en ansvarsenhet till. Om

användaren inte finns med i listan anger du ett användar-ID i fältet Användar-ID .
3. I fältet Förs.ansvarsenhet filter anger du den ansvarsenhet i vilken användaren ska tilldelas

försäljningsrelaterade uppgifter.
4. I fältet Inköpsansvarsenhet filter anger du den ansvarsenhet i vilken användaren ska tilldelas inköpsrelaterade

uppgifter.
5. I fältet Serviceansvarsenhet filter anger du den ansvarsenhet i vilken användaren ska tilldelas

servicerelaterade uppgifter.

Användaren kan fortfarande visa alla bokförda dokument och transaktioner och inte bara de som är kopplade till hans eller
hennes ansvarsenhet.

Ställa in lager
Ställa in lagerstyrning lagerlagerstyrning
Lagerstyrning
Designdetaljer: Lagerstyrning
Arbeta med Business Central



Konfigurera platser
2019-10-14 • 2 minutes to read

Skapa ett nytt lagerställeskort

NOTENOTE

Så här skapar du ett överföringsflöde

Se även

Om du köper, lagrar eller säljer artiklar på mer än en plats eller ett lager, måste du ställa in varje plats med ett
lagerställeskort och definiera överföringsflöden.

Du kan sedan skapa dokumentrader för ett visst lagerställe, visa disposition per lagerställe och överföra lager
mellan olika lagerställen. Mer information finns i Administrera projekt.

1. Välj ikonen  och ange Platser och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Ny.
3. På sidan Lagerställekort fyller du i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort

beskrivning.
4. Upprepa steg 2 och 3 för varje lagerställe där du vill bedriva lagerhållning.

Många fält på lagerställekortet hänvisar till hanteringen av artiklar i ingående och utgående lagerprocesser. Mer information
finns i Ställa in Lagerstyrning.

1. Välj ikonen  och ange Överföringsflöden och välj sedan relaterad länk.
2. Alternativt kan du på sidan Lagerställekort välja åtgärden Överföringsflöden.
3. Välj åtgärden Ny.
4. På sidan Lagerställekort fyller du i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort

beskrivning.

Du kan nu överföra lagerartiklar mellan två lagerställen. Mer information finns i Så här överför du lager mellan
olika lagerställen.

Hantera lager
Överföra lager mellan olika lagerställen
Arbeta med Business Central
Ändra vilka funktioner som visas
Allmänna affärsfunktioner



Registrera nya artiklar
2019-10-14 • 3 minutes to read

NOTENOTE

Skapa ett nytt artikelkort

Artiklar, bland andra produkter, utgör basen för ditt arbete, varorna eller tjänster som du handlar med. Varje artiklar
måste registreras som ett artikelkort.

Artikelkort innehåller den information som behövs för att köpa, lagra, sälja, leverera och informera om artiklar.

Artikelkortet kan vara av typen Lager, Service, eller Inte i lager för att ange om artikeln är en fysisk
inventeringsenhet, en arbetstidsenhet eller en fysisk enhet som inte spåras i inventeringen. Mer information om
typerna finns i Om artikeltyper .

En artikel kan struktureras som en överordnad artikel med underliggande underordnade objekt i en struktur. I
Business Central kan en strukturlista vara antingen en monteringsstruktur eller en produktionsstruktur, beroende
på dess användning. Mer information finns i Arbeta med strukturer.

Om du köper samma artikel från flera olika leverantörer, kan du ansluta de leverantörerna till artikelkortet.
Leverantörer visas sedan på sidan Artikelleverantörskatalog så att du enkelt kan välja en annan leverantör.

Artiklar som du erbjuder dina kunder men som du inte vill hantera i ditt system, tills du börjar sälja dem kan ställas
in som katalogartiklar. Katalogartiklar ska inte förväxlas med vanliga artiklar av typen Inte i lager. Mer information
finns i Arbeta med katalogartiklar .

Om artikelmallar finns för olika artikeltyper, visas en sida när du skapar ett nytt artikelkort där du kan välja en lämplig mall.
Om endast en artikelmall finns, då använder nya artikelkort alltid den mallen.

I proceduren nedan beskrivs hur du skapar ett artikelkort från grunden. Du kan också skapa nya artikelkort genom
att kopiera befintliga artiklar. Mer information finns i kopiera befintliga objekt om du vill skapa nya objekt.

1. Välj ikonen  och ange Artiklar och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan Artiklar väljer du åtgärden Ny.

Om endast en artikelmall finns, då öppnas ett nytt artikelkort med fält ifyllda med information från mallen.

3. Välj den mall som du vill använda för den nya artikelkortet på sidan Välj en mall för en ny artikel.

4. Välj OK. Ett nytt artikelkort öppnas med ifyllda fält med information från mallen.

5. Fortsätt att fylla i eller ändra fält på artikelkortet vid behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en
kort beskrivning.

file:///T:/y1da/inventory-how-work-BOMs.html


NOTENOTE

Om du vill spara artikelkortet som en mall

Så här lägger du upp flera leverantörer för artiklar

Se även

I fältet värderingsprincip anger du hur artikelns styckkostnad beräknas genom att anta hur flödet av fysiska artiklar sker i
företaget. Fem metoder är tillgängliga, beroende på typen av objekt. Mer information finns i Designdetaljer:
Värderingsprinciper.

Om du använder Genomsnitt beräknas en artikels enhetskostnad som den genomsnittliga styckkostnaden vid varje tidpunkt
efter ett inköp. Lager värderas med förutsättningen att alla lagerartiklar säljs samtidigt. Med den här inställningen kan du
välja fältet Styckkostnad för att på sidan Översikt: Beräkning av genomsnittskostnad visa tidigare transaktioner som
genomsnittskostnaden beräknas från.

På snabbfliken Pris och bokföring ser du specialpriser eller rabatter som du beviljar för artikeln om vissa villkor
uppfylls, till exempel kund, lägsta partistorlek eller slutdatum. Varje rad representerar ett speciellt pris eller
radrabatt. Varje kolumn representerar ett kriterium som måste gälla för att garantera specialpriset som du anger i
fältet Enhetspris eller radrabatten som du anger i fältet Radrabatt %. Mer information finns i Registrera
försäljningspris, rabatt och betalningsavtal.

Artikeln är nu registrerad, och artikelkortet är klart att användas i försäljningsdokument.

Om du vill använda detta artikelkort som en mall när du skapar nya artikelkort, så fortsätt med att spara den som
en mall. Mer information finns i följande avsnitt:

1. På sidan artikelkort väljer du åtgärden Spara som mall. Sidan artikelmall öppnas och uppvisar artikelkortet
som mall.

2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
3. Om du vill återanvända dimensioner i mallar väljer du fönstret Dimensioner. Sidan Dimensionsmallar

öppnas och visar de dimensionskoder som ställts in för artikeln.
4. Ändra eller ange dimensionskoder som ska kopplas till nya artikelkort som skapas med hjälp av mallen.
5. Välj OK när du har slutfört den nya artikelmallen.

Artikelmallen läggs till listan över artikelmallar, så att du kan använda det för att skapa nya artikelkort.

Om du köper samma artikel från flera olika leverantörer måste du ange information om varje leverantör, t.ex. priser,
ledtid och rabatter.

1. Välj ikonen  och ange Artiklar och välj sedan relaterad länk.
2. Välj relevant artikel och välj sedan åtgärden Artikel.
3. Välj åtgärden Leverantörer.
4. Välj fältet Leverantörsnr och välj sedan leverantör som du vill lägga upp för artikeln.
5. Det är frivilligt att fylla i övriga fält.
6. Upprepa moment 2 till 5 för varje leverantör som du vill köpa artikeln från.

Leverantörer visas nu på sidan Artikelleverantörskatalog som du kan öppna från artikelkortet så att du enkelt
kan välja en annan leverantör.

Skapa nummerserier
Lagersaldo
Inköp



Försäljning
Arbeta med Business Central



Kopiera befintliga artiklar till Skapa nya artiklar
2019-10-14 • 2 minutes to read

Kopiera ett befintligt objekt till ett nytt objekt.

Se även

När du lägger till ett nytt objekt, för att spara tid, kan du använda funktionen Kopiera objekt för att kopiera ett
befintligt objekt så att det används som mall för ett nytt objekt.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Artiklar och välj sedan relaterad länk.

2. Välj objektet som du vill kopiera och välj sedan åtgärden Kopiera objekt.

3. På sidan Kopiera objekt fyller du i fälten. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Du kan ange ett visst artikel nummer i fältet Målartikelns nummer som du vill hämta den nya artikeln till.
Alternativt kan du välja en befintlig nummerserie i fältet Nummerserie för mål. Den nya artikeln tilldelas då nästa
lediga nummer i nummerserien.

4. Välj OK om du vill kopiera dina val till det nya objektet.

Registrera nya artiklar
Ställa in lager



Om artikeltyper
2019-10-14 • 2 minutes to read

ALTERNATIV VANLIGT SYFTE

Lagersaldo En fysisk enhet, till exempel en cykel för fullständig affärsstöd.

Inte i lager T.e.x. en fysisk enhet, såsom en bult, för begränsad affärsstöd
eftersom artikeln bara används internt i och har en låg
kostnad.

Service En arbetstidsenhet, såsom ett konsulttimme, för begränsat
affärsstöd.
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I fältet Typ på sidan artikelkort kan du ange vilken artikel som används för din verksamhet och hur den hanteras
i systemet. Det finns tre alternativ:

Typen Lager omfattar fullständig spårning av lagerkvantitet och värde. Därför stöds alla artikeltransaktionstyper
och artiklar av typen Lager kan användas med alla funktioner för artikelhantering.

Typerna Service och Inte i lager omfattar inte spårning av lagerkvantitet och värde. Därför stöds endast
markerade artikeltransaktionstyper och funktioner.

De tre artikeltyperna stödjer följande funktioner.



NOTENOTE

NOTENOTE

Se även

Artiklar som du erbjuder dina kunder men som du inte vill hantera i ditt system, tills du börjar sälja dem kan ställas in som
katalogartiklar. Katalogartiklar ska inte förväxlas med vanliga artiklar av typen Inte i lager. Mer information finns i Arbeta
med katalogartiklar.

Kundernas artiklar som du utför service på, till exempel en skrivare kallas för serviceartiklar. Serviceartiklar har inget att göra
med vanliga eller katalogartiklar. Men servicekomponenter kan dock vara vanliga artiklar. Mer information finns i Ställa in
tjänsteartiklar och tjänsteartikelkomponenter.

Registrera nya artiklar
Ställa in lager
Hantera lagerkostnader
Lagersaldo
Arbeta med Business Central



Ställa in måttenheter för artikel
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här ställer du in en enhet

Så här skapar du enhetsöversättningar

Så här anger du en standardenhet för en enhetskod för försäljnings-
och inköpstransaktioner

Du kan ange flera enheter för en artikel, så att du kan tilldela enheter till artikeln för efterföljande avsikter:

Tilldela en basmåttenhet på artikelns artikelkort för att definiera hur den lagras i lager och för att tjäna som
konverteringsbasen för alternativa måttenheter.
Tilldela alternativa måttenheter till inköps-, produktions- eller försäljningsdokument för att ange hur många
enheter av basenheten du hanterar samtidigt i dessa processer. Du kan till exempel köpa artikeln på pallar och
endast använda enstaka enheter i produktionen.

Om en artikel lagerförs med en enhet men tillverkas med en annan, kan du skapa en produktionsorder som
använder enheten för produktionsbatch för att beräkna rätt antal komponenter under batch-jobbet Uppdatera
produktionsorder. Ett exempel på beräkning med en enhet för produktionsbatch är när tillverkade artiklar
lagerförs styckvis, men tillverkas tonvis. Mer information finns i Arbeta med måttenheter för produktionbatch.

1. Välj ikonen  och ange Artiklar och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna kortet för artikeln som du vill ange alternativa enheter för.
3. Välj åtgärden Enheter. Sidan Artikelenheter visas.
4. Om fältet Basmåttenhet är ifyllt på artikelkortet har denna måttenhet redan ställts in.
5. Välj åtgärden Ny. En ny tom rad infogas.
6. Ange namnet på enheten i fältet Kod. Du kan också välja fältet om du vill välja mellan de enhetskoder som

finns i databasen.
7. I fältet Antal per måttenhet anger du hur många enheter av basmåttenheten som den nya måttenheten

innehåller.
8. Upprepa steg 5 till 7 för att lägga upp alla alternativa enheter som du vill använda i olika processer för artikeln.

Nu kan du använda de alternativa enheter för inköp, produktion och försäljningsdokument. Mer information finns
i Ange standardenheter för enhetskoder för inköpstransaktioner och försäljningstransaktioner, eller Använda
måttenheten för produktionsbatch.

När du säljer varor till utländska kunder, kan det hända att du vill ange enheten på kundens eget språk. Det kan du
göra om du har skapat de enhetsöversättningar som behövs.

1. Välj ikonen  och ange Enheter och välj sedan relaterad länk.
2. Välj den kod som du vill skapa översättningar för och välj sedan åtgärden Översättningar.
3. I fältet Språkkod klickar du på listpilen om du vill visa en lista över tillgängliga språkkoder. Markera den

språkkod som du vill ange en översättning för och klicka sedan på OK så kopieras koden till fältet.
4. Skriv den aktuella texten i fältet Beskrivning.
5. Upprepa steg 2-4 för varje måttenhetskod och de språk som du vill ange översättningar för.

Om du brukar köpa eller sälja artiklar i andra enheter än basenheten, kan du ange särskilda enheter för inköp och



Se även

försäljning. För att du ska kunna göra det, måste du ha skapat sidan Artikelenheter.

1. Välj ikonen  och ange Artiklar och välj sedan relaterad länk.
2. Bläddra fram till det artikelkort där du vill ange en standardenhetskod för försäljning eller inköp.
3. För försäljning: På Snabbfliken Fakturering, i fältet Måttenhet för försäljning, öppna sidan Måttenheter

för artikel.
4. För inköp: På snabbfliken Återanskaffning i fältet Måttenhet för inköp öppnar du sidan Måttenheter för

artikel.
5. Välj den kod som du vill ange som standardenhet för försäljning respektive inköp, och välj sedan knappen OK.

Arbeta med måttenheter för produktionsbatch
Hantera lager
Hantera inköp
Hantera försäljning
Arbeta med Business Central



Ställa in lagerställeenheter
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här skapar du lagerställeenheter

NOTENOTE

WARNINGWARNING

Se även

Du kan använda lagerställeenheter för att registrera artikelinformation som rör ett visst lagerställe eller en viss
variantkod.

Lagerplatsenheter fungerar som komplement till artikelkort. De ersätter dem inte även om de är relaterade till
dem. Med lagerställeenheter kan du ha olika information om en artikel på ett visst lagerställe (t.ex. ett
distributionslager eller ett distributionscenter) eller om en särskild variant, (t.ex. olika hyllnummer och olika
återanskaffningsinformation) av samma artikel.

1. Välj ikonen  och ange Lagerställeenheter och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Ny.
3. Fyll i fälten på kortet. Följande fält är obligatoriska: Artikelnr, Lagerställekodoch/eller Variantkod. Placera

markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

När du har skapat den första lagerställeenheten för en artikel, markeras kryssrutan Lagerställeenhet finns på
artikelkortet.

Om du vill skapa flera lagerställeenheter för en artikel, kan du använda batch-jobbet Skapa lagerställeenhet.

Informationen på lagerställeenhetskortet har högre prioritet än informationen på artikelkortet.

Om LAGERSTÄLLEENHETEN levereras via produktion, kommer inte fältet Standardkostnad användas för fakturering, och
justera den faktiska kostnaden för den producerade artikeln. I stället används fältet Standardkostnad på den underliggande
artikelkortet, och eventuella avvikelser beräknas mot kostnadsandelar för artikeln.

Eftersom produktionsstrukturer och operationsföljden inte kan tilldelas Lagerställekonfiguration, är styckkostnaden
summerad och den relaterade beräkningen av kostnad delar inte heller tillgängliga på Lagerställeenheter. Mer information
finns i Om att beräkna standardkostnad.

Registrera nya artiklar
Ställa in lagerstyrning
Lagerstyrning
Lagersaldo
Monteringshantering
Designdetaljer: Lagerstyrning
Arbeta med Business Central



Kategorisera artiklar
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här skapar du ett artikelkategori

NOTENOTE

NOTENOTE

Så här tilldelar du en artikelkategori till en artikel

Se även

För att underhålla en översikt över dina artiklar och för att sortera och söka artiklar är det praktiskt att ordna
artiklarna i artikelkategorier.

Om du vill söka artiklar efter egenskaper kan du tilldela objektattribut till artiklar och även till artikelkategorier. Mer
information finns i Så här arbetar du med attribut.

1. Välj ikonen  och ange Artikelkategorier och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Artikelkategorier väljer du åtgärden Ny.
3. På sidanArtikelkategori på snabbfliken Allmänt fyller du sedan de fält som behövs. Placera markören över ett

fält om du vill läsa en kort beskrivning.
4. På snabbfliken Attribut anger du ett artikelattribut för artikelkategorin. Mer information finns i avsnittet Att

tilldela attribut till artikelattribut.

Om artikelkategorin har en överordnad artikelkategori som indikeras i fältet Överordnad kategori kommer alla
artikelattribut, som har tilldelats den överordnade artikelkategorin att förifyllas på snabbfliken Attribut.

Artikelattribut som du tilldelar en artikelkategori, kommer automatiskt att gälla för den artikel som artikelkategorin tilldelats.

1. Välj ikonen  och ange Artiklar och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna kortet för den artikel som du vill tilldela en en artikelkategori.
3. Välj sökknappen i fältet Artikelkategorikod och välj en befintlig artikelkategori. Välj alternativt åtgärden Ny för

att först skapa en ny artikelkategori som förklaras i Att skapa en artikelkategori.

Arbeta med artikelattribut
Registrera nya artiklar
Lagersaldo
Arbeta med Business Central



Importera flera artikelbilder
2019-10-14 • 2 minutes to read

Namnge bildfiler med artikelnamnen och förbered ZIP-filen

För att importera artikelbilder

Se även

Du kan importera flera artikelbilder samtidigt. Bara ge bildfilerna namn som motsvarar dina artikelnummer,
komprimera dem till en zip-fil och använd sedan sidan Importera artikelbilder för att hantera vilka artikelbilder
som ska importeras.

Alla vanliga filformat stöds.

ARTIKELNR FILNAMN

1000 1000.bmp

1001 1001.bmp

1002 1002.bmp

1. På platsen där artikelbilderna sparas ska du namnge varje filnamn i enlighet med numret på den relaterade
artikeln. Som exempel:

2. Samla alla filer i ZIP-filen. Till exempel i Windows Explorer, markerar du filerna och väljer skicka till,
komprimerad mapp.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Lagerinställningar och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Importera artikelbilder.

3. I fältet Välj en ZIP-fil markerar du relevant ZIP-mapp och väljer sedan knappen öppna.

En rad för varje artikel och bild skapas på sidan Importera artikelbilder.

För artikelkort som redan har en bild markeras kryssrutan bilden finns redan. Om du inte vill att några befintliga
bilder ska bytas ut avmarkerar du kryssrutan ersätta bilder. Om du vill ta bort de enskilda befintliga bilderna som
ska ersättas tar du bort de aktuella raderna.

4. Välj åtgärden Importera bilder.

Fältet importstatus uppdateras för att visa om bildimporten har hoppas över eller slutförts.

Registrera nya artiklar
Skapa nummerserier
Lager
Inköp



Försäljning
Arbeta med Business Central



Ställa in projekthantering
2019-10-14 • 2 minutes to read

TILL GÅ TILL

Ställ in projektadministrering. Ställ in allmän information för projekt

Ange dina resurser och relaterade kostnader och priser,
antingen för enskilda resurser, resursgrupper eller för alla
tillgängliga resurser i företaget.

Konfigurera resurser

Låt resurser rapportera tidförbrukning för en enskild anställd
eller en maskin, och låt chefen granska förbrukningen och
dess fördelning.

Så här skapar du tidrapporter

Skapa projektkort och förbered projektaktiviteter. Ange priser
för projektobjekt och projektresurser och definiera
projektbokföringsmallar.

Lägga upp projekt

Se även

Innan du kan använda Business Central för att hantera projekt måste du ange resurser, tidrapporter och projekt.

Sedan kan du skapa projekt och schemaresurser för projekt samt hantera budgetar och spåra maskintimmar och
anställdas arbetstimmar med tidrapporter. Mer information finns i Hantera projekt.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.

Hantera projekt
Video: Hur du skapar du ett projekt i Dynamics 365 Business Central
Ekonomi
Inköp
Försäljning
Arbeta med Business Central

https://www.youtube.com/watch?v=VqaPWr7BWmw


Konfigurera resurser
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här skapar du resurser

Så här skapar du en resursgrupp

Ställa in kapaciteten för en resurs

Du måste lägga upp resurser och relaterade kostnader och priser för att hantera resursaktiviteter på rätt sätt.
Projektrelaterade priser, rabatter och kostnadsfaktorregler är definierade på projektkortet. Du kan specificera
kostnader och priser för enskilda resurser, resursgrupper eller alla tillgängliga resurser i företaget.

När resurser är förbrukade eller sålda i ett projekt hämtas associerade priser och kostnader från informationen
som du anger.

Du kan ange standardbeloppet per timme när resursen skapas. Om du till exempel använder en viss maskin för ett
projekt i 5 timmar beräknas projektet baserat på beloppet per timme.

Skapa ett kort för varje resurs som du vill använda i projekt.

1. Välj ikonen  och ange Resurser och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Ny.
3. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Du kan kombinera flera resurser i en resursgrupp. All kapacitet och budget i resursgrupperna samlas från de
individuella resurserna. Det är också möjligt att skriva in resursgruppskapacitet, antingen oberoende av de
samlade värdena eller som tillägg till dem.

1. Välj ikonen  och ange Resursgrupper och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Ny.
3. Fyll i fälten om det behövs.

För att beräkna hur lång tid en resurs kan läggas på projekt, måste deras kapacitet först ställas in som tillgänglig
tid per period i arbetskalendern. Denna inställning används när du fyller i projektplaneringsrader som innehåller
resursen. Mer information finns i Skapa projekt.

1. Välj ikonen  och ange Resurser och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna det relevanta resurskortet och välj sedan åtgärden Resurskapacitet.
3. På sidan Resurskapacitet ställer du i fältet Visa per in periodlängden, exempelvis Dag, som visas i

kolumnerna på Matris för resurskapacitet på snabbfliken.
4. För varje resurs på en rad anger du för respektive period i kolumnerna hur många timmar som resursen är

tillgänglig.
5. Du kan också välja att ställa in resurskapaciteten veckovis med start- och slutdatum genom att välja åtgärden

Ställ in kapacitet.
6. På sidan Inställningar för resurskapacitet fyller du i fälten efter behov.
7. Välj åtgärden Uppdatera kapacitet. Sidan Resurskapacitet uppdateras med den angivna kapaciteten.
8. Stäng sidan.



Så här skapar du alternativa resurskostnader

Så här skapar du alternativa resurspriser

Se även

Förutom kostnaden som anges på resurskortet, kan du registrera alternativa kostnader för varje resurs. Om t.ex.
en anställd har en annan timpenning för övertidsarbete kan du registrera en resurskostnad för denna
övertidskostnad. Den alternativa kostnad som du skapar för resursen har företräde framför kostnaden på
resurskortet när du använder resursen i resursjournalen.

1. Välj ikonen  och ange Resurser och välj sedan relaterad länk.
2. Välj den resurs för det som du vill skapa en eller flera alternativa kostnader för och välj sedan åtgärden

Kostnader.
3. På sidan Resurskostnader fyller du i fälten på en rad efter behov.
4. Upprepa steg 3 för varje alternativ kostadsresurs som du vill skapa.

Obs. Om du vill skapa resurskostnader som gäller alla resurser och resursgrupper öppnar du sidan
Resurskostnader och fyller i alla fält.

Förutom priset som anges på resurskortet, kan du registrera alternativa priser för varje resurs. Dessa alternativa
priser kan vara villkorliga. De kan bero på om resursen används med ett särskilt projekt eller en särskild arbetstyp.

1. Välj ikonen  och ange Resurser och välj sedan relaterad länk.
2. Välj den resurs för det som du vill skapa en eller flera alternativa priser för och välj sedan åtgärden Priser.
3. På sidan Resurspriser fyller du i fälten på en rad efter behov.
4. Upprepa steg 3 för varje alternativt resurspris som du vill skapa.

Ställa in projekthantering
Projekthantering
Ekonomi
Inköp
Försäljning
Arbeta med Business Central



Så här skapar du tidrapporter
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här anger du allmän information för tidrapporter

ALTERNATIV BESKRIVNING

Aldrig Användaren i fältet Användar-ID för tidrapportens
godkännare på resurskortet godkänner tidrapporten.

Alltid Användaren i fältet Ansvarig person på projektkortet
godkänner tidrapporten.

Enbart maskin Om maskinens tidrapport är länkad till ett projekt, godkänner
användaren i fältet Ansvarig person på projektkortet
tidrapporten. Om maskinens tidrapport är länkad till en
resurs, godkänner användaren i fältet Användar-ID för
tidrapportens godkännare på resurskortet tidrapporten.

Så här tilldelar du en tidrapportsadministratör

TIPTIP

Tidrapporter i Business Central hanterar tidregistrering veckovis, med sju dagars steg i taget. Du kan använda
dem för att spåra den tid som används för projektet och du kan använda dem för att registrera enkel
resurstimregistrering. Innan du kan använda tidrapporter måste du ange hur du vill att de ska registreras och
konfigureras.

När du har ställt in hur organisationen ska använda tidrapporter, kan du ange om och hur tidrapporter godkänns.
Beroende på organisationens behov kan du ange:

En eller flera användare som tidrapportsadministratör och godkännare för alla tidrapporter.
En tidrapportsgodkännare för varje resurs.

När du har konfigurerat tidrapporter, kan du skapa tidrapporter för resurser, tilldela dem till
projektplaneringsrader och bokföra tidrapportrader. Mer information finns i Så här använder du tidrapporter .

1. Välj ikonen  och ange Resursinställningar och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
3. För fältet Tidrapport per projektgodkännande väljer du ett av följande alternativ.

1. Välj ikonen  och ange Användarinställning och välj sedan relaterad länk.
2. Lägg till en ny användare om användarlistan inte innehåller den person som du vill ska vara

tidrapportsadministratören. Mer information finns i Hantera användare och behörigheter.
3. Välj en användare som ska vara en tidrapportadministratör och välj sedan kryssrutan Tidrapportadmin.

Vi rekommenderar att du endast anger en användare som tidrapportsadministratör för ett företag. I följande procedur
skapar du en tidrapportägare och godkännare där tidrapportgodkännaren tilldelas för varje resurs.



Så här tilldelar du en tidrapportsägare och en godkännare

NOTENOTE

Se även

1. Välj ikonen  och ange Resurser och välj sedan relaterad länk.
2. Välj den resurs som du vill ställa in möjlighet att använda tidrapporter för och markera sedan kryssrutan

Använd tidrapport.
3. I fältet Användar-ID för tidrapportens ägare anger du ID för ägaren av tidrapporten. Ägaren kan ange

tidförbrukning på en tidrapport och skicka den för godkännande. Vanligtvis, när resursen är en person, är den
person också ägare.

4. I fältet Användar-ID för tidrapportens godkännare anger du ID för godkännaren av tidrapporten.
Godkännaren kan godkänna, avvisa eller öppna en tidrapport igen.

Du kan inte ändra ID på tidrapportsgodkännaren om det finns tidrapporter som inte ännu har behandlats och har statusen
Skickad eller Öppen.

Ställa in projekthantering
Projekthantering
Ekonomi
Inköp
Försäljning
Arbeta med Business Central



  

Konfigurera projekt
2019-10-14 • 5 minutes to read

Så här anger du allmän information för projekt

NOTENOTE

Så här anger du projektförbrukningsspårningSå här anger du projektförbrukningsspårning

TIPTIP

IMPORTANTIMPORTANT

Som projektledare kan du skapa jobb som definierar alla projekt som du hanterar i Business Central. På sidan
Projektinställningar måste du ange hur du vill använda vissa projektfunktioner.

För varje jobb, anger du de individuella de projektkorten med information om priser för projektartiklar,
projektresurser och projektredovisningskonton och du måste skapa projektbokföringsmallar.

1. Välj ikonen  och ange Projektinställningar och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Effekten för fältet Använd förbrukningslänk som standard är ganska komplex och förklaras därför i följande avsnitt.

När du vill köra ett jobb, kan det hända att du vill veta hur förbrukningen spåras mot ditt plan. Det gör du enkelt
genom att skapa en koppling mellan dina projektplaneringsrader och den faktiska förbrukningen. Detta gör att du
kan spåra dina kostnader och enkelt visa hur mycket som återstår att göra. Som standard är
projektplaneringsradtypen Budget, men radtypen Både Budget och Fakturerbart har liknande effekter.

Om du väljer fältet Använd förbrukningslänk som standard kan du granska informationen på
projektplaneringsraden. Du kan ange antal av resursen, artikeln eller redovisningskontot och sedan ange vilket
antal som du vill överföra i projektjournalen. Fältet Återstående antal på projektplaneringsraden talar om vad
som återstår att överföra och bokföra till projektjournalen.

Du kan aktivera eller inaktivera projektförbrukningsspårning för ett visst projekt. Värdet på fältet Använd förbrukningslänk
för de enskilda projekten åsidosätter inställningen på sidan Projektinställningar.

Om kryssrutan Använd förbrukningslänk som standard är markerad och projektplaneringsraden är av typen
Fakturerbart skapas en projektplaneringsrad av typen Budget när du har bokfört projektjournalraden.

Om projektförbrukningsspårning är aktiverad, antingen på sidan Projektinställningar eller på det individuella projektet och
fältet Radtyp på projektjournalraden är tomt, skapas nya projektplaneringsrader av radtypen Budget när du bokför
projektjournalrader.

Om projektförbrukningsspårning inte är aktiverad, antingen på sidan Projektinställningar eller på det individuella projektet
och fältet Radtyp på projektjournalraden är tomt, skapas inga projektplaneringsrader när du bokför projektjournalrader. Mer
information finns i Så här registrerar du förbrukning för projekt.

1. Välj , ange Projektinställningar och välj sedan relaterad länk.
2. Markera kryssrutan Använd förbrukningslänk som standard.



Så här anger du priser för projektresurser

NOTENOTE

Så här anger du priser för projektartiklar

NOTENOTE

Så här lägger du upp priser för redovisningskonton för projekt

Du kan lägga upp särskilda resurspriser för ett projekt. Du använder sidan Resurspriser för projekt om du vill
göra detta.

1. Välj ikonen  och ange Projekt och välj sedan relaterad länk.
2. Välj relevant projekt och välj sedan åtgärden Resurs.
3. På sidan Resurspriser för projekt fyller du i fälten efter behov.

Den valfria informationen i fälten Projektaktivitetsnr, Arbetstyp, Valutakod, Radrabatt % och
Styckkostnadsfaktor kommer att användas i projektplaneringsrader och förbrukningsjournaler när den här
resursen anges och läggs till i projektet.

Värdet i fältet Enhetspris för resursen kommer att användas i projektjournalerna och projektets planeringsrader
när den här resursen, en resurs tilldelad till resursgruppen eller valfri resurs anges.

Det här priset kommer alltid att åsidosätta eventuella priser som har angetts på den befintliga sidan
Resurspris/Resursgruppriser.

Du kan lägga upp särskilda artikelpriser för ett projekt. Använd sidan Artikelpriser för projekt om du vill göra
detta.

1. Välj ikonen  och ange Projekt och välj sedan relaterad länk.
2. Välj relevant projekt och välj sedan åtgärden Artikel.
3. På sidan Artikelpriser för projekt fyller du i fälten efter behov.

Den valfria informationen i fälten Projektaktivitetsnr, Valutakod och Radrabatt % kommer att användas i
projektjournalraderna och projektjournalerna när den här artikeln anges eller läggs till i projektet.

Värdet i fältet Enhetspris för artikeln kommer att användas i projektplaneringsraderna och projektjournalerna när
den här artikeln anges.

Det här priset kommer alltid att åsidosätta det vanliga kundpriset (bästa pris-mekanismen) för artiklar. Du bör inte skapa
några artikelpriser för projektet om du vill använda mekanismerna för vanliga kundpriser.

Du kan lägga upp specifika priser för redovisningskostnader för ett projekt. Du använder sidan
Redov.kontopriser för projekt för att göra detta.

1. Välj ikonen  och ange Projekt och välj sedan relaterad länk.
2. Välj relevant projekt och välj sedan åtgärden Redovisningskonto.
3. På sidan Redov.kontopriser för projekt fyller du i fälten efter behov.

Den valfria informationen i fälten Projektaktivitetsnr, Valutakod, Radrabatt %, Styckkostnadsfaktor och
Enhetskostnad kommer att användas i projektplaneringsrader och projektjournaler när det här
redovisningskontot anges och läggs till ett projekt.

Värdet i fältet Enhetspris för projektkostnaden för redovisningskontot kommer att användas i



Så här lägger du upp projektbokföringsmallar

NOTENOTE

KONTOFÄLT BESKRIVNING

Kod En kod för bokföringsmallen. Du kan ange upp till 10 tecken
inklusive blanksteg.

Konto för PIA-kostnader PIA-kontot för den beräknade kostnaden för projektets PIA,
vilket är ett konto för anläggningstillgångar i balansräkningen.

Konto för upplupna PIA-kostnader Ett konto för kostnadsvärde eller kostnadsförsäljningsmetod
för beräkningen av PIA, vilket är ett skuldkonto för upplupna
kostnader i balansräkningen. Bokföring kommer att ske på
detta konto när det krävs att förbrukningskostnader som har
bokförts på resultatkontot ökas i PIA-justeringsprocessen.

Konto för kopplade projektkostnader Ett balanskonto för PIA-kostnadskontot, som är ett motkonto
för ett negativt kostnadskonto.

Konto för kopplade artikelkostnader Ett balanskonto för PIA-kostnadskontot, som är ett motkonto
för ett negativt kostnadskonto.

Konto för kopplade resurskostnader Ett balanskonto för PIA-kostnadskontot, som är ett motkonto
för ett negativt kostnadskonto.

Konto för kopplade kostnader Ett balanskonto för PIA-kostnadskontot, som är ett motkonto
för ett negativt kostnadskonto.

Konto för projektkostnadsjustering Balanskontot för kontot för upplupna PIA-kostnader, som är
ett kostnadskonto.

Konto för redovisningskostnader (budget) Försäljningskontot som ska användas för
redovisningskostnader i projektaktiviteter med den här
bokföringsmallen. Om fältet lämnas tomt kommer det
redovisningskonto som har angetts på projektplaneringsraden
att användas.

projekplaneringstjournalerna och projektjournalerna när detta redovisningskonto anges.

En aspekt av att planera projektet är att bestämma vilka bokföringskonton som ska användas för projektvärdering.
Om du vill kunna bokföra projekt måste du lägga upp bokföringskonton för varje projektbokföringsmall. En
bokföringsmall representerar en länk mellan projektet och hur det ska hanteras i redovisningen. När du skapar ett
projekt anger du en bokföringsmall och, som standard, kopplar du varje aktivitet som du skapar för projektet till
den här bokföringsmallen. Men medan du skapar aktiviteter kan du välja att åsidosätta standarden och välja en
annan, mer lämplig, bokföringsmall.

Nödvändiga konton i kontoplanen måste registreras innan du registrerar bokföringsmallar. Mer information finns i Ställa in
eller ändra kontoplanen.

1. Välj ikonen  och ange Projektbokföringsmallar och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Ny och fyll sedan i kontofälten enligt instruktionerna i följande tabell.



Konto för upplupen PIA-försäljning PIA-kontot för det beräknade försäljningsvärdet för PIA, vilket
är ett konto för upplupen intäkt i balansräkningen. Bokföring
kommer att ske på detta konto när den bokförda intäkten
måste ökas i PIA-justeringsprocessen.

Konto för fakturerad PIA-försäljning Kontot för värdet för fakturerad PIA-försäljning som inte kan
bokföras. Det är ett konto för förutbetald intäkt i
balansräkningen.

Konto för kopplad projektförsäljning Balanskontot för kontot för fakturerad PIA-försäljning, vilket
är ett motkonto för inkomst.

Konto för projektförsäljningsjustering Balanskontot för PIA-projektförsäljningskontot, som är ett
inkomstkonto.

Konto för bokförda kostnader Det kostnadskonto som innehåller bokförda kostnader för
projektet. Kontot är vanligtvis ett debetkonto för kostnader.

Konto för bokförd försäljning Inkomstkontot som innehåller den bokförda inkomsten för
projektet. Kontot är vanligtvis ett kreditkonto för inkomst.

KONTOFÄLT BESKRIVNING

Se även
Ange projekthantering
Video: Hur du skapar du ett projekt i Dynamics 365 Business Central
Hantera projekt
Ekonomi
Inköp
Försäljning
Arbeta med Business Central

https://www.youtube.com/watch?v=VqaPWr7BWmw


Ställa in anläggningstillgångar
2019-10-14 • 2 minutes to read

NOTENOTE

OM DU VILL GÅ TILL

Skapa standardredovisningskonton, fördelningsnycklar,
journalmallar och batcher för fasta anläggningstillgångar och
ställ in indelningar och underklasser för fasta
anläggningstillgångar som till exempel Materiella och
Immateriella.

Skapa allmän information om anläggningstillgångar

Skapa avskrivningsregler, definiera avskrivningsmetoder,
integrera med redovisningen och tillåta att transaktioner kan
kopieras till flera avskrivningsregler.

Skapa avskrivning för anläggningstillgång

Aktivera försäkringsskydd för anläggningstillgångar, ange
allmän försäkringsinformation, ett försäkringskort per brev
och förbered journaler för att bokföra försäkringkostnader.

Skapa försäkring för anläggningstillgångar

Aktivera underhåll av anläggningstillgångar, ange allmän
underhållsinformation, skapa konton för bokföring av
underhåll och definiera typer av underhållsarbete.

Skapa underhåll för anläggningstillgångar

Lär dig mer om olika avskrivningsmetoder för
anläggningstillgångarna.

Avskrivningsmetoder

Se även

Innan du kan arbeta med anläggningstillgångar, måste du definiera ett par saker:

Hur du försäkrar, underhåller och skriver av anläggningstillgångar.
Hur du registrerar kostnader och andra värden i redovisningen.

I tabellen nedan finns länkar till mer information. När du har skapat detta kan du starta olika aktiviteter. Mer
information finns i Anläggningstillgångar.

Du kan bokföra anläggningstillgångstransaktioner på sidan Anl.tillg. redovisningsjournal eller Anlägg.tillg.journal
beroende på om transaktionerna är för finansiell rapportering eller för intern hantering. Hjälp för anläggningstillgångar
beskriver endast hur du använder sidan Anl.tillg. redovisningsjournal.

När du aktiverar en anläggningstillgångsaktivitet i avsnittet Redov.integration på sidan
Avskrivningsregelkort, sedan kommer sidan Anl.tillg. redovisningsjournal att användas till att bokföra
transaktionerna för aktiviteten i fråga.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.

Anläggningstillgångar
Ekonomi
Komma igång
Arbeta med Business Central



     

Skapa allmän information om anläggningstillgångar
2019-10-14 • 5 minutes to read

Så här anger du generella standardvärden för anläggningstillgångar

Så här skapar du bokföringsmallar för anläggningstillgångar

Så här ställer du in fördelningsnycklar för anläggningstillgångar

Innan du kan hantera anläggningstillgångar, måste du skapa standardinställningredovisningskonton,
fördelningsnycklar, journalmallar och journaler för bokföring och gruppering av anläggningstillgångar i klasser,
som till exempel Materiella och Immateriella.

Du definierar det allmänna beteendet eller funktionen för anläggningstillgångarna och ställer in
verifikationsnummerserie på sidan Inställningar för anläggningstillgångar.

1. Välj ikonen  och ange Inställningar för anläggningstillgångar och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Du kan använda bokföringsmallar om du vill definiera anläggningstillgångsgrupper. Transaktionerna för de här
bokföringsmallarna bokförs på samma redovisningskonton.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Anl. bokföringsmallar och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.

3. På sidan Anl. bokföringsmallkort fyller du i fälten efter behov.

För att se till att motkonton för olika anläggningstillgångar infogas bokföringar automatiskt när du väljer åtgärden
Infoga anl. motkonto på journalrader, följer nästa steget som baseras på bokföring av uppskrivning.

4. På snabbfliken Motkonto i fältet Uppskrivning motkonto anger du vilket redovisningskonto som du vill
bokföra mottransaktioner för uppskrivning.

Mer information om hur du använder åtgärden Infoga anl. motkonto på journalrader för redovisningskonto för
anläggningstillgångar, se t.ex. Omvärdera anläggningstillgångar.

Du kan fördela transaktioner på olika avdelningar eller projekt utifrån användardefinierade fördelningsnycklar. Du
kan till exempel skapa en fördelningsnyckel om du vill fördela avskrivningskostnader för bilar med 35 % på
administrationsavdelningen och 65 % på försäljningsavdelningen. Mer information finns i Fördela kostnader och
intäkter.

Fördelningsnycklar används för fördelningar av anläggningstillgångar, inte för individuella tillgångar.

1. Välj ikonen  och ange Anl. bokföringsmallar och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Anl. bokföringsmallar väljer du åtgärden Fördelningar och sedan en bokföringstyp.
3. På sidan Anl. fördelningar fyller du i fälten efter behov.
4. Upprepa steg 2 och 3 för varje bokföringstyp som du vill ange fördelningsnycklar för.



Så här skapar du journalmallar för anläggningstillgångar

Så här ställer du in journaler för anläggningstillgångar

Så här ställer du in grupperingsmallar för anläggningstillgångar

Så här skapar du grupperingsjournaler för anläggningstillgångar

Så här skapar du indelningskoder för anläggningstillgångar:

Så här skapar du underindelningskoder för anläggningstillgångar:

En mall är en fördefinierad layout för en journal. Mallen innehåller information om spårkoder, rapporter och
nummerserier. Mer information finns i Arbeta med Redovisningsjournaler.

Business Central skapar automatiskt en journalmall för anläggningstillgångar första gången du öppnar sidan
Journalmall för anläggningstillgångar men du kan skapa ytterligare journalmallar.

1. Välj ikonen  och ange Anl. journalmallar och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs.

Du kan skapa flera journaler, d.v.s. enskilda journaler för varje journalmall. Personalen kan till exempel ha egna
journaler som har den anställdes initialer som journalnamn. Mer information finns i Arbeta medSkapa
redovisningsjournaler.

1. Välj ikonen  och ange Anl. journalmallar och välj sedan relaterad länk.
2. Välj relevant försäkringsjournalmall och välj sedan åtgärden Journaler.
3. På sidan Anl.journaler fyller du i fälten efter behov.

Du kan använda dedikerade grupperingsjournalen när du vill överföra, dela upp och slå ihop
anläggningstillgångar. Business Central skapar automatiskt en grupperingsjournalmall för anläggningstillgångar
första gången som du öppnar sidan Anl. grupperingsjournal men du kan skapa ytterligare
grupperingsjournalmallar för anläggningstillgångar. Mer information finns i Arbeta med redovisningsjournaler.

1. Välj ikonen  och ange Anl. grupperingsjournalmallar och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs.

Du kan skapa flera journaler, d.v.s. enskilda journaler för varje grupperingsjournalmall. Personalen kan till exempel
ha egna grupperingsjournaler som använder den anställdes inititaler som journalnamn. Mer information finns i
Arbeta med redovisningsjournaler.

1. Välj ikonen  och ange Anl. grupperingsjournalmallar och välj sedan relaterad länk.
2. Välj relevant försäkringsjournalmall och välj sedan åtgärden Journaler.
3. På sidan Anl. grupper.journaler fyller du i fälten efter behov.

Indelningskoder för anläggningstillgångar kan användas för att gruppera anläggningstillgångar, t.ex. materiella
och immateriella tillgångar.

1. Välj ikonen  och ange Anl. indelningar och välj sedan relaterad länk.
2. Ange koder och namn för de indelningar som du vill skapa.

Du kan använda underindelningskoden för anläggningstillgångar om du vill gruppera dina tillgångar i kategorier,
som exempelvis byggnader, fordon, möbler och maskiner.

1. Välj ikonen  och ange Anl. underindelningar och välj sedan relaterad länk.



Så här skapar du lagerställekoder för anläggningstillgångar

Så här registrerar du ingående transaktioner

Se även

2. Ange koder och namn för de indelningar som du vill skapa.

Du kan använda lagerställekoder för anläggningstillgångar om du vill registrera var en anläggningstillgång är
placerad, till exempel försäljningsavdelning, reception, administration, fabrik och lager. Den här informationen är
användbar för försäkrings- och lagerändamål.

1. Välj ikonen  och ange Anl. placeringar och välj sedan relaterad länk.
2. Ange koder och namn för anläggningstillgångens lagerställe som du vill skapa.

Om det är första gången som du använder anläggningstillgångarna i Business Central måste du först ange
inställningar för redovisningsmodulen. Hur du genomför detta beror på om anläggningstillgångar är integrerad
med redovisningen.

Du använder följande procedur om anläggningstillgångstransaktionerna ska bokföras i redovisningen.

1. Kontrollera att du har avslutat den grundläggande inställningsprocessen för anläggningstillgångar.

2. Skapa ett anläggningstillgångskort för de befintliga tillgångarna.

3. Skapa en avskrivningsregel för anläggningstillgångar för respektive avskrivning (till exempel skatt och
bokslut). För varje avskrivningsregel måste du definiera villkor, till exempel integrering med redovisningen.

Aktivera redovisningintegration, genom att följa stegen. Försäkra dig först om att redovisningsintegration
är inaktiverad för alla avskrivningsregler. Bokför sedan ingående transaktioner och slå sedan på
redovisningsintegrationen.

4. Välj ikonen  och ange Avskrivningsregler och välj sedan relaterad länk.

5. Välj den relevanta avskrivningsregeln. Välj Redigera för att öppna sidan Avskrivningsregelkort på fliken
Start i gruppen Hantera.

6. Kontrollera att alla fält är ofyllda (ta bort markeringar) på snabbfliken Integration. Om du har fler än en
avskrivningsregel ska du stänga av redovisningsintegrationen för samtliga.

7. Ange följande rader för respektive anläggningstillgång i anläggningsjournalen:

En rad med anskaffningskostnaden.
En rad med den ackumulerade avskrivningen till slutet på föregående räkenskapsår.
En rad med den ackumulerade avskrivningen från början av det innevarande räkenskapsåret till det
datum då Business Central anges för att starta beräkningen av avskrivningen.

Om du har andra ingående saldon kan du även ange dessa nu, t.ex. nedskrivning, uppskrivning o.s.v.

8. När du har angett och bokfört journalraderna för respektive anläggningstillgång aktiverar du
redovisningsintegrationen i avskrivningsreglerna.

Om anläggningstillgångarna inte har integrerats med redovisningen hoppar du över steg 6 och 8.

Ställa in anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar
Ekonomi
Komma igång
Arbeta med Business Central



 

Skapa avskrivning för anläggningstillgång
2019-10-14 • 3 minutes to read

Att skapa en avskrivningsregel

Att tilldela en avskrivningsregel till en anläggningstillgång.

Du kan använda olika avskrivningsmetoder när du förbereder redovisningsrapporter och självdeklarationer.
Många större företag använder linjär avskrivning i redovisningsrapporterna eftersom de då i allmänhet kan
rapportera större inkomster. Vad gäller självdeklaration använder många företag däremot en degressiv
avskrivningsmetod. Mer information finns i Avskrivningsmetoder.

Efter att du har skapat de avskrivningsregler som behövs måste du koppla en eller flera avskrivningsregler till
varje anläggningstillgång. En avskrivningsregel som tilldelats en anläggningstillgång kallas för
anläggningstillgångens avskrivningsregel. Därefter kallas sidan för tilldelade avskrivningsregler
Avskrivningsregler för anl.tillg..

I anläggningstillgångens avskrivningsregel anger du hur en anläggningstillgång ska skrivas av. Om du vill
använda olika avskrivningsmetoder kan du skapa flera avskrivningsregler.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Avskrivningsregler och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan Lista över avskrivningsregler väljer du åtgärden Ny.

3. På sidan Avskrivningsregelkort fyller du i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa
en kort beskrivning.

Du kan bokföra in anläggningstillgångstransaktioner på sidan Anl.tillg. redovisningsjournal eller på sidan
Anlägg.tillg.journal beroende på om transaktionerna är för finansiell rapportering eller för intern hantering. Följ
nästa steg för att definiera vilken journaltyp som används för de olika anläggningstillgångaktiviteterna som standard.

4. På snabbfliken Integrering markerar du kryssrutan för varje anläggningstillgångsaktivitet vars
transaktioner du vill bokföra med hjälp av sidan Anl.tillg. redovisningsjournal.

5. Upprepa steg 2 till och med 4 för varje avskrivningmetod eller bokföringsmetod som du vill tilldela till
anläggningstillgångar som en avskrivningsregel.

1. Välj ikonen  och ange Anläggningstillgångar och välj sedan relaterad länk.

2. Välj anläggningstillgången som du vill skapa avskrivningsregeln för anläggningstillgångar för.

3. I snabbfliken Avskrivningsregelkort fyller du i fälten efter behov.

4. Om du vill använda mer än en avskrivningsregel till anläggningstillgången väljer du åtgärden Lägg till
flera avskrivningsregler.

5. Välj alternativt åtgärden Avskrivningsregler för att ange en eller flera avskrivningsregler för
anläggningstillgångar.



Att tilldela en avskrivningsregel till åtskilliga anläggningstillgångar med
hjälp av ett batch-jobb

Så här skapar du bokföringstyper för avskrivning

Så här ställer du in standardmallar och journaler för avskrivningsregler

NOTENOTE
När du använder den manuella avskrivningsmetoden måste du föra in avskrivningen manuellt i
redovisningsjournalen för anläggningstillgångar. Funktionen Beräkna avskrivning utesluter anläggningstillgångar
där den manuella avskrivningsmetoden används. Du kan använda den här metoden för tillgångar som du inte längre
kan skriva av, exempelvis mark.

Om du vill tilldela en avskrivningsregel till flera anläggningstillgångar kan du använda batch-jobbet Skapa anl.
avskrivningsregler för att skapa avskrivningsregler för anläggningstillgångar.

1. Välj ikonen  och ange Anläggningstillgångar och välj sedan relaterad länk.

2. Markera den anläggningstillgång som du vill tilldela en avskrivningsregel till och välj sedan åtgärden
Redigera.

3. På sidan Avskrivningsregelkort väljer du åtgärden Skapa avskrivningsregler för anl.tillg..

4. På sidan Välj Avskrivningsregler för anl.tillg. fyller du i fältet Avskrivningsregler.

5. Välj fältet Kopiera från anl.nr och välj sedan det anläggningstillgångsnummer som du vill använda som
bas för att skapa nya avskrivningsregler för anläggningstillgångar.

Om du fyller i det här fältet kommer avskrivningsfälten i anläggningstillgångarnas nya avskrivningsregler
att innehålla samma information som motsvarande fält i den avskrivningsregel för anläggningstillgång som
du kopierar från. Lämna fältet tomt om du vill skapa nya avskrivningsregler för anläggningstillgångar med
tomma avskrivningsfält.

6. På snabbfliken Anläggningstillgång kan du ange ett filter så att du kan välja vilka tillgångar du vill skapa
avskrivningsregler för anläggningstillgång .

7. Välj OK.

För varje avskrivningsregel måste du ange hur du vill att Business Central ska hantera olika bokföringstyper. Till
exempel om bokföringen ska vara debet eller kredit och om bokföringstypen ska inkluderas i avskrivningsbasen.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Avskrivningsregler och välj sedan relaterad länk.

2. Markera den avskrivningsregel som du vill ställa in och välj sedan åtgärden Anl. inställningar bokföring.

3. På sidan Anl. inställningar bokföring fyller du i fälten efter behov.

Du kan inte infoga eller ta bort rader på sidan Anl. inställningar bokföring. Du kan endast ändra de befintliga
raderna.

Du bör inte ändra inställningen för avskrivningsregler som transaktioner redan har bokförts för. Ändringarna
påverkar inte transaktioner som redan har bokförts, vilket gör att statistiken över avskrivningsregler blir
missvisande.



för anläggningstillgångar.

Se även

För varje avskrivningsregel anger du en standardinställning för mallar och journaler. Du kan använda dessa
standardinställningar för att duplicera rader från en journal till en annan, skapa journalrader med hjälp av
batchjobben Beräkna avskrivning eller Indexera anläggningstillgångar, duplicera anskaffningskostnader i
försäkringsjournalen.

1. Välj ikonen  och ange Avskrivningsregler och välj sedan relaterad länk.
2. Markera den avskrivningsregel som du vill skapa standardjournaler för och välj sedan åtgärden Anl.

journalinställningar.
3. Om du vill ha en standardinställning för varje användare väljer du fältet Användar-ID så visas sidan

Användare.
4. Välj journalmallen eller journalen som ska användas som standard i de andra fälten.

Ställa in anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar
Ekonomi
Komma igång
Arbeta med Business Central



Avskrivningsmetoder
2019-10-14 • 10 minutes to read

Linjär avskrivning

AvskrivningsperiodAvskrivningsperiod

Det finns åtta avskrivningsmetoder att tillgå:

NOTENOTE

NOTENOTE

Linjär

Degressiv 1

Degressiv 2

DEG1/LIN

DEG2/LIN

Användardefinierad

Manuell

Du kan använda den här metoden för tillgångar som du inte längre kan skriva av, exempelvis mark. Du måste föra in
avskrivningen i redovisningsjournalen för anläggningstillgångar. Batch-jobbet Beräkna avskrivning utesluter
anläggningstillgångar där denna avskrivningsmetod används.

Halvårspraxis

När du använder den här metoden avskrivs en anläggningstillgång med samma belopp varje år.

När du använder den linjära metoden måste du ange ett av följande alternativ i avskrivningsregeln för
anläggningstillgångar :

avskrivningsperiod (år eller månader) eller ett slutdatum för avskrivningen
en fast årlig procentsats
ett fast årligt belopp
avskrivningsperiod

Om du anger en avskrivningsperiod (antal avskrivningsår, antal avskrivningsmånader eller slutdatum för
avskrivningen) används den här formeln vid beräkning av avskrivningsbeloppet:

Avskrivningsbelopp = ((Bokföringsvärde - Återanskaffningsvärde) × Antal avskrivningsdagar) / Återstående
avskrivningsdagar

De återstående avskrivningsdagarna beräknas som antalet avskrivningsdagar minus antalet dagar mellan
avskrivningens startdatum och den senaste anläggningstillgångstransaktionens datum.

Bokföringsvärdet kan minskas genom bokförd uppskrivning, nedskrivning, val 1- eller val 2-belopp, om fältet Ta
med i avskrivningsberäkning är inaktiverat och om fältet Ingår i bokföringsvärde är aktiverat på sidan Anl.



Fast årlig procentsatsFast årlig procentsats

Fast årligt beloppFast årligt belopp

Exempel – linjär avskrivningsmetodExempel – linjär avskrivningsmetod

DATUM ANL. BOKFÖRINGSTYP DAGAR BELOPP BOKFÖRINGSVÄRDE

10-01-01 Anskaffningskostnad * 100,000.00 100,000.00

10-06-30 Avskrivning 180 -6 250,00 93,750.00

10-12-31 Avskrivning 180 -6 250,00 87,500.00

11-06-30 Avskrivning 180 -6 250,00 81,250.00

11-12-31 Avskrivning 180 -6 250,00 75,000.00

17-06-30 Avskrivning 180 -6 250,00 6,250.00

17-12-31 Avskrivning 180 -6 250,00 0

Degressiv 1, avskrivning

Exempel – Degressiv 1, avskrivningExempel – Degressiv 1, avskrivning

inställning bokföring. Genom den här beräkningen garanteras att anläggningstillgången helt är avskriven på
slutdatum för avskrivningen.

Om du anger en fast årlig procentsats används följande formel vid beräkning av avskrivningsbeloppet:

Avskrivningsbelopp = (Linjär % × Avskrivningsbas × Antal avskr.dagar) / (100 × 360)

Om du anger ett fast årligt belopp används följande formel vid beräkning av avskrivningsbeloppet:

Avskrivningsbelopp = (Fast avskrivningsbelopp × Antal avskrivningsdagar) / 360

Anskaffningskostnaden för en anläggningstillgång är 100 000 BVA. Den beräknade livslängden är åtta år. Batch-
jobbet Beräkna avskrivning körs två gånger per år.

För detta exempel ser anläggningstillgångstransaktionen ut så här:

Avskrivning startdatum

Det här är en accelererande avskrivningsmetod som fördelar den största delen av kostnaden för en tillgång på de
första åren av tillgångens livslängd. Om du använder den här metoden måste du ange en fast årlig procentsats.

Följande formel beräknar avskrivningsbelopp:

Avskrivningsbelopp = (Degressiv % × Antal avskr.dagar × Avskrivningsbas) / (100 × 360)

Avskrivningsbasen beräknas som bokföringsvärdet för den lägsta bokförda avskrivningen sedan startdatumet för
det aktuella räkenskapsåret.

Det bokförda avskrivningsbeloppet kan innehålla transaktioner av olika bokföringstyper (nedskrivning, val 1 och
val 2) som har bokförts efter startdatumet för det aktuella räkenskapsåret. De här bokföringstyperna inkluderas i
det bokförda avskrivningsbeloppet om fälten Avskrivningstyp och Ingår i bokföringsvärde är markerade på
sidan Anl. inställning bokföring.

Anskaffningskostnaden för en anläggningstillgång är 100 000 BVA. Värdet i fältet Degressiv % är 25. Batch-
jobbet Beräkna avskrivning körs två gånger per år.



DATUM ANL. BOKFÖRINGSTYP DAGAR BELOPP BOKFÖRINGSVÄRDE

10-01-01 Anskaffningskostnade
r

* 100,000.00 100,000.00

10-06-30 Avskrivning 180 -12 500,00 87,500.00

10-12-31 Avskrivning 180 -12 500,00 75,000.00

11-06-30 Avskrivning 180 -9 375,00 65,625.00

11-12-31 Avskrivning 180 -9 375,00 56,250.00

12-06-30 Avskrivning 180 -7 031,25 49,218.75

12-12-31 Avskrivning 180 -7 031,25 42,187.50

13-06-30 Avskrivning 180 -5 273,44 36,914.06

13-12-31 Avskrivning 180 -5 273,44 31,640.62

14-06-30 Avskrivning 180 -3 955,08 27,685.54

14-12-31 Avskrivning 180 -3 955,08 23,730.46

Degressiv 2, avskrivning

Exempel – Degressiv 2, avskrivningExempel – Degressiv 2, avskrivning

DATUM ANL. BOKFÖRINGSTYP DAGAR BELOPP BOKFÖRINGSVÄRDE

10-01-01 Anskaffningskostnade
r

* 100,000.00 100,000.00

Följande tabell visar hur anläggningstillgångstransaktionerna ser ut.

Avskrivning startdatum

Beräkningsmetod:

Första året: 25 % av 100 000 = 25 000 = 12 500 + 12 500

Andra året: 25 % av 75 000 = 18 750 = 9 375 + 9 375

Tredje året: 25 % av 56 250 = 14 062,50 = 7 031,25 + 7 031,25

Beräkningen fortsätter tills bokföringsvärdet är lika med det avrundade slutavskrivningsbelopp eller det
återanskaffningsvärde som du har angett.

Med metoderna Degressiv 1 och Degressiv 2 beräknas samma totala avskrivningsbelopp för varje år. Om du
däremot vill köra batch-jobbet Beräkna avskrivning mer än en gång om året resulterar metoden Degressiv 1 i
lika stora avskrivningsbelopp för varje avskrivningsperiod. Metoden Degressiv 2 resulterar däremot i
avskrivningsbelopp som minskar för varje period.

Anskaffningskostnaden för en anläggningstillgång är 100 000 BVA. Värdet i fältet Degressiv % är 25. Batch-
jobbet Beräkna avskrivning körs två gånger per år. Så här ser anläggningstillgångstransaktionerna ut:



10-06-30 Avskrivning 180 –13 397,46 86,602.54

10-12-31 Avskrivning 180 –11 602,54 75,000.00

11-06-30 Avskrivning 180 –10 048,09 64,951.91

11-12-31 Avskrivning 180 –8 701,91 56,250.00

DATUM ANL. BOKFÖRINGSTYP DAGAR BELOPP BOKFÖRINGSVÄRDE

DATUM BERÄKNING

10-06-30 DA = 100 000,00 x (1 - (1 - 0,25)

10-12-31 DA = 86 602,54 x (1 - (1 - 0,25)

11-06-30 DA = 75 000,00 x (1 - (1 - 0,25)

11-12-31 DA = 64 951,91 x (1 - (1 - 0,25)

DB1/SL Avskrivning

Exempel – DB1-SL-avskrivningExempel – DB1-SL-avskrivning

Avskrivning startdatum

Beräkningsmetod:

BV = Bokföringsvärde
ND = Antal avskrivningsdagar
DBP = Degressiv procent
P = DBP/100
D = ND/360

Beräkningsformeln för avskrivningsbelopp är:

DA = BV x (1 – (1 –P)D

Avskrivningsvärdena är:

 0,5 ) = 13 397,46

 0,5 ) = 11 602,54

 0,5 ) = 10 048,09

 0,5 ) = 8 701,91

DEG1/LIN är en förkortning av Degressiv 1 och Linjär. Beräkningen fortsätter tills bokföringsvärdet är lika med
det avrundade slutavskrivningsbelopp eller det återanskaffningsvärde som du har angett.

Beräkna avskrivning beräknar både ett linjärt belopp och ett degressivt belopp, men endast det större av
beloppen förs över till journalen.

Du kan använda olika procentsatser för att beräkna degressiv.

Om du använder den här metoden måste du ange den beräknade livslängden och en degressiv procentsats på
sidan Anl. avskrivningsregel.

Anskaffningskostnaden för en anläggningstillgång är 100 000 BVA. Värdet i fältet Degressiv % på sidan
Anl.avskrivningsregel är 25 och värdet i fältet Antal avskrivningsår är 8. Batch-jobbet Beräkna avskrivning
körs två gånger per år.

Så här ser anläggningstillgångstransaktionerna ut:



DATUM ANL. BOKFÖRINGSTYP DAGAR BELOPP BOKFÖRINGSVÄRDE

10-01-01 Anskaffningskostnade
r

* 100,000.00 100,000.00

10-06-30 Avskrivning 180 -12 500,00 87,500.00

10-12-31 Avskrivning 180 -12 500,00 75,000.00

11-06-30 Avskrivning 180 -9 375,00 65,625.00

11-12-31 Avskrivning 180 -9 375,00 56,250.00

12-06-30 Avskrivning 180 -7 031,25 49,218.75

12-12-31 Avskrivning 180 -7 031,25 42,187.50

13-06-30 Avskrivning 180 -5 273,44 36,914.06

13-12-31 Avskrivning 180 -5 273,44 31,640.62

14-06-30 Avskrivning 180 -3 955,08 27,685.54

14-12-31 Avskrivning 180 -3 955,08 23,730.46

15-06-30 Avskrivning 180 -3 955,08 19 775,38 LIN

15-12-31 Avskrivning 180 -3 955,08 15 820,30 LIN

16-06-30 Avskrivning 180 -3 955,08 11 865,22 LIN

16-12-31 Avskrivning 180 -3 955,07 7 910,15 LIN

17-06-30 Avskrivning 180 -3 955,08 3 955,07 LIN

17-12-31 Avskrivning 180 -3 955,07 0,00 LIN

Avskrivning startdatum

"SL" efter bokföringsvärdet betyder att den linjära metoden har använts.

Beräkningsmetod:

Första året:

Degressivt belopp: 25 % av 100 000 = 25 000 = 12 500 + 12 500

Linjärt belopp = 100 000 / 8 = 12 500 = 6 250 + 6 250

Det degressiva beloppet används eftersom det är det större beloppet.

Sjätte året (2015):

Degressivt belopp: 25 % av 23 730,46 = 4 943,85 = 2 471,92 + 2 471,92

Linjärt värde = 23 730,46/3 = 7 910,15 = 3 995,07 + 3 995,08



Användardefinierad avskrivning

Avskrivning baserad på antal enheterAvskrivning baserad på antal enheter

Så här skapar du användardefinierade avskrivningsmetoderSå här skapar du användardefinierade avskrivningsmetoder

Exempel - Användardefinierad avskrivningExempel - Användardefinierad avskrivning

DATUM ANL. BOKFÖRINGSTYP DAGAR BELOPP BOKFÖRINGSVÄRDE

10-01-01 Anskaffningskostnad * 100,000.00 100,000.00

10-12-31 Avskrivning 360 -25 000,00 75,000.00

11-12-31 Avskrivning 360 -38 000,00 37,000.00

12-12-31 Avskrivning 360 -37 000,00 0

13-12-31 Avskrivning Ingen Ingen 0

14-12-31 Avskrivning Ingen Ingen 0

Det linjära beloppet används eftersom det är det större beloppet.

I det här programmet finns en funktion som gör att du kan skapa användardefinierade avskrivningsmetoder.

Med en användardefinierad metod använder du sidan Avskrivningstabeller där du måste ange en
avskrivningsprocent för varje period (månad, kvartal, år eller bokföringsperiod).

Beräkningsformeln för avskrivningsbelopp är:

Avskrivningsbelopp = (Avskrivning % × Antal avskr.dagar × Avskrivningsbas) / (100 × 360)

Den här användardefinierade metoden kan även användas för avskrivning baserad på enheter, till exempel när det
gäller produktionsmaskiner med en fastställd livslängdskapacitet. På sidan Avskrivningstabeller kan du ange det
antal enheter som kan produceras under varje period (månad, kvartal, år eller bokföringsperiod).

På sidan Avskrivning tabellkort kan du skapa användardefinierad avskrivningsmetod. Du kan till exempel lägga
upp avskrivning baserad på antalet enheter.

1. Välj ikonen  och ange Avskrivningstabeller och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Avskrivning tabellista väljer du åtgärden Ny.
3. På sidan Avskrivning tabellkort fyller du i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en

kort beskrivning.

Du kan använda en avskrivningsmetod som gör det möjligt att av skatteskäl skriva av tillgångar snabbare.

Du ska av skatteskäl använda följande avskrivningsgrad för en anläggningstillgång med en livslängd på tre år:

År 1: 25%
År 2: 38%
År 3: 37%

Anskaffningskostnaden är 100 000 BVA och livslängden är fem år. Avskrivningen beräknas en gång om året.

Avskrivning startdatum

Om du använder en användardefinierad metod, måste fälten Startdatum använd.def. avskrv. och Avskrivning
startdatum fyllas i på sidan Anl. avskrivningsregler. Fältet Startdatum använd.def. avskrv. och innehåller i



DATUM ANL. BOKFÖRINGSTYP DAGAR BELOPP BOKFÖRINGSVÄRDE

10-01-01 Anskaffningskostnad * 100,000.00 100,000.00

10-12-31 Avskrivning 270 -18 750,00 81,250.00

11-12-31 Avskrivning 360 -38 000,00 42,250.00

12-12-31 Avskrivning 360 -37 000,00 6,250.00

13-12-31 Avskrivning 90 -6 250,00 0

14-12-31 Avskrivning Ingen Ingen 0

Avskrivning med halvårspraxis

NOTENOTE

Exempel: Avskrivning med metoden HalvårspraxisExempel: Avskrivning med metoden Halvårspraxis

fältet Period på sidan Avskrivningstabeller används för att bestämma vilket tidsintervall som ska användas för
beräkning av avskrivning. Detta garanterar att programmet ska påbörjas genom att använda den angivna
procentsatsen på samma dag för alla tillgångar. Fältet Avskrivning startdatum används för att beräkna antalet
avskrivningsdagar.

I föregående exempel innehöll både Startdatum använd.def. avskrv. och Avskrivning startdatum 01-01-01.
Om däremot Startdatum använd.def. avskrv. innehåller 10-01-01 och Avskrivning startdatum innehåller 11-
01-04 blir resultatet:

Avskrivning startdatum

Metoden Halvårspraxis kan endast användas om du har markerat fältet Använd halvårsgammal på sidan
Avskrivningsregel för anl.tillg..

Den här avskrivningsregeln kan användas tillsammans med följande avskrivningsmetoder i programmet:

Linjär
Degressiv 1
DEG1/LIN

När du använder Halvårspraxis kommer en avskrivning på sex månader att tillämpas det första räkenskapsåret,
oavsett innehållet i fältet Avskrivning startdatum.

Den beräknade livslängd för en anläggningstillgång som återstår efter det första räkenskapsåret kommer alltid att innehålla
ett halvår med hjälp av metoden Halvårspraxis. För att metoden Halvårspraxis ska användas på rätt sätt måste fältet
Avskrivning slutdatum på sidan Avskrivningsregel för anl.tillg. alltid innehålla ett datum som infaller exakt sex månader
före slutdatumet för det räkenskapsår då anläggningstillgången helt har avskrivits.

Anskaffningskostnaden för en anläggningstillgång är 100 000 BVA. Avskrivningens startdatum är 10-03-01.
Den beräknade livslängden är fem år så avskrivningens slutdatum blir 15-06-30. Batch-jobbet Beräkna
avskrivning körs en gång om året. Detta exempel bygger på att räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret.

Så här ser anläggningstillgångstransaktionerna ut:



DATUM ANL. BOKFÖRINGSTYP DAGAR BELOPP BOKFÖRINGSVÄRDE

10-03-01 Anskaffningskostnad * 100,000.00 100,000.00

10-12-31 Avskrivning 270 -10 000,00 90,000.00

11-12-31 Avskrivning 360 -20 000,00 70,000.00

12-12-31 Avskrivning 360 -20 000,00 50,000.00

13-12-31 Avskrivning 360 -20 000,00 30,000.00

14-12-31 Avskrivning 360 -20 000,00 10,000.00

15-12-31 Avskrivning 180 -10 000,00 0.00

Exempel: DEG1/LIN-avskrivning med metoden Halvårspraxis

DATUM ANL. BOKFÖRINGSTYP DAGAR BELOPP BOKFÖRINGSVÄRDE

10-11-01 Anskaffningskostnad * 100,000.00 100,000.00

10-12-31 Avskrivning 60 -20 000,00 80,000.00

11-12-31 Avskrivning 360 -32 000,00 48,000.00

12-12-31 Avskrivning 360 -19 200,00 28,800.00

13-12-31 Avskrivning 360 -11 520,00 17,280.00

14-12-31 Avskrivning 360 -11 520,00 5 760,00 LIN

15-12-31 Avskrivning 180 -5 760,00 0,00 LIN

Avskrivning startdatum

Anskaffningskostnaden för en anläggningstillgång är 100 000 BVA. Avskrivningens startdatum är 10-11-01.
Den beräknade livslängden är fem år så avskrivningens slutdatum blir 15-06-30. På sidan Anl.
avskrivningsregler är värdet 40 i fältet Degressiv %. Batch-jobbet Beräkna avskrivning körs en gång om året.
Detta exempel bygger på att räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret.

Så här ser anläggningstillgångstransaktionerna ut:

Avskrivning startdatum

"SL" efter bokföringsvärdet betyder att den linjära metoden har använts.

Beräkningsmetod:

Första året:

Degressivt belopp = Helårsbelopp = 40 % av 100 000 = 40 000. Halvår: 40 000 / 2 = 20 000

Linjärt belopp = Helårsbelopp = 100 000 / 5=20 000. Halvår: 20 000 / 2 = 10 000

Det degressiva beloppet används eftersom det är det större beloppet.



Kopiera transaktioner till fler avskrivningsregler

NOTENOTE

NOTENOTE

Se även

Femte året (2004):

Degressivt belopp = 40 % av 17 280,00 = 6 912,00

Linjärt belopp = 28 800 / 1,5 = 11 520,00

Det linjära beloppet används eftersom det är det större beloppet.

Om du har tre avskrivningsregler, B1, B2 och B3, och vill kopiera transaktioner från B1 till B2 och B3 kan du
markera fältet Ingår i dubblettlista på avskrivningsregelkorten för B2 och B3. Detta är praktiskt om
avskrivningsregel B1 är integrerad med redovisningen samt använder redovisningsjournalen för
anläggningstillgångar och om avskrivningsreglerna B2 och B3 inte är integrerade med redovisningen och
använder journalen för anläggningstillgångar.

När du registrerar en transaktion i B1 i redovisningsjournalen för anläggningstillgångar och markerar fältet
Använd dubblettlista kopieras transaktionen till regel B2 och B3 i journalen för anläggningstillgångar när
transaktionen har bokförts.

Du kan inte kopiera till samma journal som du kopierar från. Om du bokför transaktioner i redovisningsjournalen för
anläggningstillgångar kan du kopiera dem till journalen för anläggningstillgångar eller till redovisningsjournalen för
anläggningstillgångar med hjälp av en annan journal.

Det är inte möjligt att använda samma nummerserie i Anl. redovisningsjournal och Anl.journal. När du bokför transaktioner i
redovisningsjournalen för anläggningstillgångar måste du lämna fältet Dokumentnr tomt. Om du anger ett nummer i fältet
dupliceras det numret i anläggningstillgångsjournalen. Du måste ändra verifikationsnummer manuellt innan du kan bokföra
raderna.

Anläggningstillgångar
Ställa in anläggningstillgångar
Ekonomi
Komma igång
Arbeta med Business Central



Skapa försäkring för anläggningstillgångar
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här anger du allmän försäkringsinformation

Så här skapar du försäkringstyper

Så här skapar du försäkringskort

Så här skapar du journalmallar för försäkringar

Så här skapar du försäkringsjournaler

Om du vill hantera täckning av försäkring för anläggningstillgångar måste du först ange en viss allmän
försäkringsinformation och ett försäkringskort per brev.

Om du vill använda den här funktionen i Business Central, måste du ange viss allmän information.

1. Välj ikonen  och ange Inställningar i anl. och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Du kan gruppera dina försäkringsbrev i kategorier, t.ex. stöldförsäkring och brandförsäkring. Försäkringstyperna
används på försäkringskortet.

1. Välj ikonen  och ange Försäkringstyper och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs.

Du kan lagra information om varje försäkringsbrev på försäkringskortet.

1. Välj ikonen  och ange Försäkring och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Försäkring väljer du åtgärden Ny åtgärder för att skapa ett nytt försäkringskort.
3. Fyll i fälten om det behövs.

Business Central skapar automatiskt en försäkringsjournalmall första gången du öppnar sidan
Försäkringsjournal. Du kan dessutom skapa ytterligare mallar. Mer information finns i Arbeta med
Redovisningsjournaler.

1. Välj ikonen  och ange Försäkringsjournalmallar och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs.

Du kan skapa journaler i en försäkringsjournalmall. Värdena i journalen används som standardvärden om du inte
fyller i fälten på journalraderna. Mer information finns i Arbeta medSkapa redovisningsjournaler

1. Välj ikonen  och ange Försäkringsjournalmallar och välj sedan relaterad länk.
2. Välj en försäkringsjournalmall och välj sedan åtgärden Journaler.
3. På sidan Försäkringsjournaler fyller du i fälten efter behov.



NOTENOTE

Se även

Siffror fyller en särskild funktion i journalnamnen. Om ett journalmallsnamn eller ett journalnamn innehåller ett nummer, får
namnet efterföljande nummer automatiskt när journalen bokförs. Om till exempel HH1 anges i fältet Namn ändras
journalnamnet till HH2 när journalen som heter HH1 har bokförts.

Ställa in anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar
Ekonomi
Komma igång
Arbeta med Business Central



Skapa underhåll för anläggningstillgångar
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här ställer du in allmän underhållsinformation

Så här skapar du underhållskoder

Så här skapar du underhållskostnader

NOTENOTE

Se även

Om du vill hantera underhåll av anläggningstillgångar måste du först ange viss allmän underhållsinformation, ett
bokföringskonto för underhållskostnader och underhållskoder för olika typer av arbete, till exempel rutintjänst eller
reparation.

Om du skapar fält för underhåll kan du bokföra underhållskostnader från anläggningstillgångsjournalen.

1. Välj ikonen  och ange Anläggningstillgångar och välj sedan relaterad länk.
2. Markera den fasta anläggningstillgång som du definierar täckning av försäkring för välj sedan åtgärden

Redigera.
3. Fyll i så många fält som behövs på snabbfliken Underhåll. Placera markören över ett fält om du vill läsa en

kort beskrivning.

När du bokför underhållskostnader (från en redovisningsjournal eller en inköpsfaktura) fyller du i fältet
Underhållskod för att ange vilken typ av underhåll som har utförts, t.ex. rutinservice eller reparation.

1. Välj ikonen  och ange Underhåll och välj sedan relaterad länk.
2. Lägg upp koder för andra typer av underhållsarbete på sidan Underhåll.

Om du vill bokföra underhållskostnader måste du först ange ett kontonummer på sidan Anl. bokföringsmallar.

1. Välj ikonen  och ange Anl. bokföringsmallar och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fältet Underhållskostnader för varje bokföringsmall.

Om du vill att underhållskostnaderna ska fördelas på avdelningar och/eller projekt måste du skapa en fördelningsnyckel Mer
information finns i Konfigurera allmänna funktioner för anläggningstillgångar.

Ställa in anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar
Ekonomi
Komma igång
Arbeta med Business Central



Ställa in lagerstyrning
2019-10-14 • 2 minutes to read

OM DU VILL GÅ TILL

Få en översikt över möjligheterna med grundläggande
och avancerade distributionslagerfunktioner.

Designdetaljer: Översikt över distributionslager

Ställa in åtta olika typer av lagerplatstyper, till exempel
Plockningslagerplats, för att definiera vilka
flödesaktiviteter som gäller för respektive typ av
lagerplats.

Skapa lagerplatstyper

Skapa lagerplatser, antingen manuellt eller automatiskt
med information, till exempel namn, nummerserie och
kategori, enligt en lagerplatsmall.

Skapa lagerplatser

Definiera vilka artiklar som du vill lagra på en viss
lagerplats och ställa in reglerna som bestämmer när
lagerplatsen ska fyllas med en särskild artikel.

Skapa lagerplatsinnehåll

Ange att en artikel alltid placeras på en viss lagerplats. Tilldela standardlagerplatser till artiklar

Skapa mallar som styr var och hur artiklar införs vid
dirigerad artikelinförsel.

Skapa artikelinförselmallar

Ange användare som anställda vid distributionslager vid
särskilda platser.

Registrera distributionslagerpersonal

Definiera olika typer av lagerplatser i lagret för att styra
var artiklar placeras enligt typ, rangordning eller
hanteringsnivå.

Registrera lagerställen för att använda lagerplatser

Göra fler inställningar för ett befintligt lagerställe för att
aktivera det för lageraktiviteter.

Konvertera befintliga lagerställen till
distributionslagerplatser

Aktivera plockning, flyttning och utflöde för monterings-
eller produktionsorder i grundläggande
distributionslagerkonfiguration.

Ställa in grundläggande dist.lager med
verksamhetsområden

Ställa in artiklar och lagerställen för den mest avancerade
lagerstyrningen där alla aktiviteter måste följa ett strikt
arbetsflöde.

Registrera artiklar och platser för dirigerad artikelinförsel
och plockning

Definiera när och hur artiklar på lagerställen inventeras
för underhålls- eller ekonomirapportering.

Inventera, justera och omgruppera lager

Ett företags distributionsstrategi återspeglas i konfigurationen av dess lagerprocesser. Detta omfattar att
definiera hur olika artiklar hanteras på olika lagerställen, till exempel graden av styrning av lagerplats och
omfattningen av arbetsflödet som krävs mellan lageraktiviteterna.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.



Aktivera lagerarbetarna att dela upp en större enhet i
mindre enheter för att uppfylla behoven hos
källdokument.

Aktivera automatisk volymnedbrytning med dirigerad
artikelinförsel och plockning

Ställa in lagret så att det alltid föreslår automatiskt att de
artiklar som utgår först plockas först.

Aktivera plockning med FEFO

Få tips på hur du ordnar om lagerställen, lagerplatser eller
zoner för att få mer effektiva lageraktiviteter.

Omstrukturera lager

Integrera streckkodsläsare i lösningen för hantering av
lager. Endast för installation på plats.

Använda ADCS (Automatiskt datainsamlingssystems)

OM DU VILL GÅ TILL

Se även
Lagerstyrning
Lagersaldo
Monteringshantering
Designdetaljer: Lagerstyrning
Arbeta med Business Central



Designdetaljer: Översikt över distributionslager
2019-10-14 • 2 minutes to read

För att stödja den fysiska hanteringen av artiklar i zonen och på lagerplatsnivån måste all information spåras för
varje transaktion eller transport i distributionslagret. Det hanteras i tabellen Dist.lager transaktion. Varje
transaktion lagras i ett distributionslagerregister.

Distributionslagerdokument och en distributionslagerjournal används för att registrera artikeltransporter i
distributionslagret. Varje gång en artikel i distributionslagret flyttas, tas emot, förs in, plockas, utlevereras eller
justeras, registreras distributionslagertransaktioner för att lagra den fysiska informationen om zon, lagerplats och
antal.

Tabellen Lagerplatsinnehåll används för att hantera alla olika dimensioner av innehållet i en lagerplats per artikel,
t.ex enhet, maximal antal och lägsta antal. Tabellen Lagerplatsinnehåll innehåller även flödesfält till
distributionslagertransaktionerna, distributionslagerinstruktionerna och distributionslagerjournalraderna, som
säkerställer att tillgängligheten för en artikel per lagerplats och en lagerplats för en artikel kan beräknas snabbt.
Mer information finns i Designdetaljer: disposition i distributionslagret.

När artikeltransaktioner uppstår utanför distributionslagerenheten används en standardjusteringlagerplats per
lagerställe för att synkronisera distributionslagerposter med lagerposter. Under inventeringen av distributionslagret
registreras alla avvikelser mellan de beräknade och inventerade kvantiteterna på justeringslagerplatsen och sedan
bokförs de som korrigerande artikeltransaktioner. Mer information finns i Designdetaljer: Integrering med lager

Följande illustration ger en översikt över typiska distributionslagerflöden.



Grundläggande eller avancerad lagerstyrning

NOTENOTE

Grundläggande gränssnittsdokument

Avancerade UI-dokument

TerminologiTerminologi

Distributionslagerfunktion i Business Central kan implementeras i olika komplexitetsnivåer, beroende på ett företag
processer och ordervolym. Den huvudsakliga skillnaden är att aktiviteter utförs order-för-order i grundläggande
lagerstyrning, när de konsolideras för flera order i avancerad lagerstyrning.

För att skilja mellan de olika komplexitetsnivåerna refererar denna dokumentation till två allmänna benämningar,
grundläggande och avancerad lagerstyrning. Den här enkla differentieringen täcker flera olika komplexitetsnivåer
som definieras av produktpartiklar och lagerplatsinställningar, där var och en stöds av olika
användargränssnittsdokument . Mer information finns i Designdetaljer: Lagerstyrningsinställningar.

Den mest avancerade nivån av lagerstyrning kallas för ”WMS-installationer” i denna dokumentation, eftersom den här nivån
kräver den mest avancerade partikeln, lagerstyrningssystem (Warehouse Management Systems).

Följande olika användargränssnittsdokument används i grundläggande och avancerade lagerhantering.

Lagerinförsel
Lagerplockning
Lagertransport
Artikeljournal
Artikelgrupperingsjournal
(Olika rapporter)

Dist.lager inleverans
Artikelinförsel kalkylark
Dist.lager artikelinförsel
Plockningskalkylark
Dist.lager plockning
Transportkalkylark
Dist.lager transport
Intern dist.lager plockning
Intern dist.lager art.införsel<
lagerplatsuppläggningskalkylark
Lagerplatsinnehålluppl kalkylark
Dist.lager artikeljournal
Dist.lager Artikelgrupperingsjnl
(Olika rapporter)

Se respektive sidavsnitt för mer information om varje dokument.

För att anpassas till de ekonomiska begreppen för inköp och försäljningar refererar lagerdokumentationen för
Business Central till följande villkor för objektflöde i distributionslagret.



TERM DESCRIPTION

Ankommande flöde Artiklar som transporteras in till distributionslagerplatsen, till
exempel inköp och ankommande överföringar.

Internt flöde Artiklar som transporteras inom distributionslagerplatsen, till
exempel produktionskomponenter och utflöde.

Avgående flöde Artiklar som transporteras ut ur distributionslagerplatsen, till
exempel försäljningar och avgående överföringar.

Se även
Designdetaljer: Lagerstyrning



Skapa lagerplatstyper
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här skapar du de lagerplatstyper som du vill använda

NOTENOTE

LAGERPLATSTYP DESCRIPTION

INLEVNS Artiklar som har registrerats som bokförda inleveranser, men
som ännu inte har förts in.

LEVERERA Artiklar som har plockats till utleveransrader, men som ännu
inte har bokförts som levererade.

ARTIKELINFÖRSEL Artiklar som normalt ska lagras i stora enheter, men som du
inte vill att programmet ska använda vid plockning. Eftersom
de här lagerplatserna inte används för plockning, varken för
produktionsorder eller utleveranser, kan användningen av en
lagerplats av typen Artikelinförsel vara begränsad, men den är
användbar om du har köpt ett stort antal artiklar.
Lagerplatser av den här typen bör alltid ha en låg
lagerplatsordning, så att när mottagna artiklar förs in, görs
det först med andra högprioriterade ARTINFPLOC-
lagerplatser som är kopplade till artikeln. Om du använder
den här typen av lagerplats måste du regelbundet utföra
återanskaffningar för lagerplatsen, så att de artiklar som
lagras där också är tillgängliga på lagerplatser av typen
ARTINFPLOC och PLOCKA.

Du kan dirigera flödet av artiklar via lagerplatser som du har definierat för särskilda distributionslageraktiviteter.
Du ger varje lagerplats dess grundläggande flödesaktiviteter, genom att tilldela lagerplatsen en lagerplatstyp, och
definierar därmed det sätt som lagerplatsen ska användas på.

Det finns sex typer: Du kan använda alla sex olika lagerplatstyperna i distributionslagret, eller välja att endast
använda lagerplatstyperna INLEVERERA, ARTINFPLOC, LEVERERA och KS. De här fyra lagerplatstyperna
aktiverar förslag på hur artikelflödet ska se ut och du kan även registrera lageravvikelser.

1. Välj ikonen  och ange Lagerplatstyper och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Lagerplatstyper skapar du en kod på tio tecken för en lagerplatstyp.
3. Välj de aktiviteter som kan utföras med varje lagerplatstyp.

Lagerplatstyper är bara tillgängliga om du använder dirigerad artikelinförsel och plockning för lagerstället.

lagerplatstypen styr bara hur en lagerplats används när artiklar flyttas i distributionslagret. Du kan alltid åsidosätta
förslagen för valfritt distributionslagerdokument och du kan flytta artiklar till eller från valfri lagerplats genom att
utföra en lagerplatstransport.

De lagerplatstyper som du kan skapa visas nedan.



PLOCKA Artiklar som endast ska användas för plockning, till exempel
för artiklar med ett utgångsdatum som snart har uppnåtts,
som du har flyttats till den här typen av lagerplats. Du bör
ange en hög lagerplatsordning på de här lagerplatserna, så
att de föreslås för plockning först.

ARTINFPLOC Artiklar på lagerplatser som föreslås för både artikelinförsel-
och plockningsfunktioner. Lagerplatser av den här typen har
förmodligen olika lagerplatsordning. Du kan skapa
volymlagerplatser av den här typen med låg lagerplatsordning
jämfört med de vanliga plocklagerplatserna eller
lagerplatserna för framåtplockning.

KS Den här lagerplatsen används för lagerjusteringar om du
anger lagerplatsen i fältet Justering lagerplatskod på
lagerställekortet. Du kan även skapa lagerplatser av den här
typen för felaktiga artiklar och artiklar om ska kontrolleras. Du
kan flytta artiklar till den här lagerplatstypen om du vill isolera
dem från det vanliga artikelflödet.

OBS: Till skillnad från andra lagerplatstyper har KS
lagerplatstypen inga av artikelhanteringskryssrutorna
markerade som standard. Det betyder att lagerplatsinnehåll
som du placerar i en KS lagerplats undantas från artikelflöden.

LAGERPLATSTYP DESCRIPTION

Se även
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Skapa lagerplatser
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Så här skapar du en lagerplats från lagerställekortet:

Fältet DedikeradFältet Dedikerad

C a u t i o nC a u t i o n

Så här skapar du enstaka lagerplatser i
lagerplatsuppläggningskalkylark:

Så här skapar du lagerplatser automatiskt i
lagerplatsuppläggningskalkylarket:

Det effektivaste sättet att skapa lagerplatserna i distributionslagret på är att generera grupper med liknande
lagerplatser i lagerplatsuppläggningskalkylarket, men du kan även skapa en lagerplats i taget från
lagerställekortet. Du kan också använda en funktion på sidan Lagerplatsuppläggningskalkylark för att skapa
lagerplatserna automatiskt.

1. Välj ikonen  och ange Platser och välj sedan relaterad länk.
2. Markera lagerstället som du vill skapa en lagerplats från och välj åtgärden Lagerplatser
3. Välj åtgärden Ny.
4. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Fältet Dedikerad på sidan Lagerplatser anger att kvantiteterna på lagerplatsen är skyddade från att plockas för
andra behov. Men kvantiteterna i lagerplatserna kan fortfarande reserveras. Därmed ingår antalet i dedikerade
lagerplatser i fältet Totalt disponibelt antal på sidan Reservation.

Att dedikera en lagerplats resulterar i en liknande funktion i grundläggande lagerstyrning att använda
lagerplatstyper, som endast finns i avancerade distributionslager. Mer information finns i Skapa lagerplatser.

Exempel: En produktionsgrupp med en lagerplatskod i fältet Till prod.-lagerplats - kod.
Produktionsorderkomponentrader med den här lagerplatskoden kräver att framåtriktade komponenter placeras
där. Dock tills komponenterna förbrukas från den lagerplats kan andra komponentbehov väljas eller förbrukas från
den lagerplatsen eftersom de är fortfarande tillgängligt lagerplatsinnehåll. Se till att lagerplatsinnehållet är bara
tillgänglig för det komponentbehov som använder den till produktion-lagerplats genom att välja fältet Dedikerad
på raden för den lagerplatskoden.

Artiklar på dedikerade lagerplatser skyddas inte när de plockas och förbrukas som produktions- eller
monteringskomponenter med sidan Lagerplockning. Mer information finns i Plocka för produktion eller
montering i grundläggande distributionslagerkonfiguration.

1. Välj ikonen  och ange Lagerplatsuppläggning förslag och välj sedan relaterad länk.
2. På varje rad fyller du i de fält som är nödvändiga för att namnge och ange egenskaper för de lagerplatser som

du skapar.
3. Välj åtgärden Skapa lagerplatser.

Innan du börjar skapa lagerplatser automatiskt i kalkylarket bör du bestämma vilken typ av lagerplatser som är
viktiga för driften samt vilket artikelflöde som är mest praktiskt i den fysiska strukturen i distributionslagret.



NOTENOTE

Se även

När du använder en lagerplats inte kan du ta bort den om den inte är tom. Om du vill använda ett annat
namngivningssystem för lagerplatser kan du dock använda grupperingsjournalen för att flytta artiklarna till ett nytt
lagerplatssystem. Det här måste göras manuellt och är tidskrävande, så det är bättre att skapa lagerplatserna rätt från
början.

Om du vill arbeta på sidan lagerplatsuppläggningskalkylark måste du ställas in som en lageranställd på det
lagerställe där lagerplatserna finns. Mer information finns i Så här skapar du dist.lager personal.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Lagerplatsuppläggning förslag och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Beräkna lagerplatser.

3. Klicka på Beräkna lagerplatser i fältet Lagerplatsmall kod och välj den lagerplatsmall som du vill
använda som modell när du skapar lagerplatser.

4. Fyll i en beskrivning av de lagerplatser som du håller på att skapa.

5. Om du vill skapa lagerplatskoderna, fyller du i från nr och Till nr. I de tre kategorierna som visas på sidan:
ställning, sektion, och nivå. Lagerplatskoden kan bestå av högst 20 tecken.

Det antal tecken som du har angett i de tre kategorierna för något av fälten (t.ex. de tecken som du har angett i de
tre fälten Från nr) plus eventuella fältavgränsare, får högst vara 20.

Du kan använda bokstäver i koden som en kombination för identifiering, men den bokstav som du
använder måste vara samma i fältet Från nr. och Till nr. . Till exempel kanske du anger ställningsdelen av
koden som Från nr. A01 och Till nr. A10. Programmet genererar inte koder i bokstavsordning, till exempel
från A01 till F05.

6. Om du vill att ett tecken, t.ex. ett bindestreck, ska avgränsa de kategorifält som du har definierat som en del
av lagerplatskoden, fyller du i fältet Fältseparator med det tecknet.

7. Om du inte vill att en rad ska skapas för en lagerplats om den redan finns, markerar du fältet Kontrollera
existerande lagerplats.

8. När du är klar med att fylla i fälten klickar du på knappen OK.

En rad skapas för respektive lagerplats i kalkylarket. Nu kan du ta bort några av lagerplatserna, till exempel
om du har en ställning med en gång genom de två första nivåerna i ett par sektioner.

9. När du har tagit bort alla onödiga lagerplatser väljer du åtgärden Skapa lagerplatser så skapas
lagerplatser för varje rad i kalkylarket.

Upprepa processen för ytterligare en uppsättning lagerplatser tills du har skapat alla de lagerplatser som du ska
ha i distributionslagret.
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Skapa lagerplatsinnehåll
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Så här skapar du lagerplatsinnehåll manuellt

NOTENOTE

Så här skapar du lagerplatsinnehåll i kalkylarket:

När du har skapat lagerplatserna kan du skapa deras innehåll. Du kan ange de artiklar som du vill lagra på en viss
lagerplats och ange regler som styr hur lagerplatsen ska fyllas med en viss artikel. Du kan göra detta manuellt på
sidan lagerplatsinnehåll eller automatiskt med sidan skapa lagerplatsinnehåll i kalkylarket.

1. Välj ikonen  och ange Platser och välj sedan relaterad länk.
2. Markera platsen där du vill skapa lagerplatsinnehållet och väljer åtgärden Lagerplatser.
3. Markera lagerplatsen där du vill skapa lagerplatsinnehållet och väljer åtgärden Innehåll.
4. För varje artikel som du vill lagra på lagerplatsen fyller du i en rad på sidan Lagerplatsinnehåll med tillämplig

information. Vissa av fälten har redan fyllts i med information om lagerplatsen.
5. Fyll först i fältet Artikelnr och sedan, om du använder dirigerad artikelinförsel och plockning, fyller du i andra

fält som Enhetskod, Max. ant. och Min. ant..

Välj Fast fältet, om det behövs. Om lagerplatsen ska användas som standardlagerplats för artikeln markerar du
fältet Standardlagerplats.

Om du använder dirigerad artikelinförsel och plockning, och har angett rätt dimensionsinformation på
artikelkortet om varje artikels enheter, kontrolleras det högsta antalet som du har angett på sidan
Lagerplatsinnehåll mot lagerplatsens fysiska lagringskapacitet. Sedan används lägsta och högsta antal när
lagerplatspåfyllning beräknas och artikelinförsel föreslås.

Om du markerar fältet Fast kopplar du artikeln till lagerplatsen. Det betyder att Business Central försöker placera
den här artikeln på lagerplatsen om det finns utrymme för den, och den post som kopplar artikeln till lagerplatsen
sparas även om antalet på lagerplatsen är noll. Andra artiklar kan placeras på lagerplatsen, även om en viss artikel
har kopplats till lagerplatsen. Andra objekt kan placeras på lagerplatsen, även om en viss artikel har kopplats till
lagerplatsen.

Du kan skapa flera lagerplatsinnehåll samtidigt på sidan Lagerplatsinnehålluppl förslag.

När du har skapat lagerplatserna kan du skapa det lagerplatsinnehåll som du vill ha på varje lagerplats i
lagerplatsuppläggningskalkylarket.

1. Välj ikonen  och ange Lagerplatsinnehålluppl förslag och välj sedan relaterad länk.

2. I fältet Namn i kalkylarkshuvudet väljer du kalkylarket för det lagerställe där du vill skapa
lagerplatsinnehåll.

3. I fältet Lagerplatskod väljer du den lagerplatskod som du vill definiera lagerplatsinnehåll för.

Om lagerstället är inställt på dirigerad artikelinförsel och plockning fylls fälten som rör just den lagerplatsen
i automatiskt, exempelvis Lagerplatstyp, Dist.lager klasskod och Lagerplatsordning. Detta är
information som du måste ta hänsyn till när du definierar lagerplatsinnehållet.



Se även

4. Välj den artikel som du vill tilldela lagerplatsen och fyll i de fält som avser lagerplatsinnehållet. Om du
använder dirigerad artikelinförsel och plockning, och vill använda funktionen Beräkna
lagerplatsåteranskaffning, fyller du i Max. ant. och Min. ant..

Om du vill att den här lagerplatsen ska väljas automatiskt för artikeln, även om lagerplatskvantiteten är 0
och alla övriga artikelinförselvillkor är lika, markerar du fältet Fast.

5. Upprepa steg tre till fyra för varje artikel som du vill tilldela till en lagerplats.

6. Välj åtgärden Skriv ut för att förhandsgranska och skriva ut det lagerplatsinnehåll som du har angett i
kalkylarket. Fortsätt att revidera lagerplatsinnehållet tills du är nöjd.

7. När du är klar kan du välja åtgärden skapa lagerplatsinnehåll.

I det här kalkylarket kan du arbeta med flera lagerplatsinnehållsrader för flera lagerplatser och på så sätt få en bra
översikt över vad du placerar på olika lagerplatser i en viss zon, gång eller ställning.
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Tilldela standardlagerplatser till artiklar
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Så här tilldelar du en standardlagerplats till en artikel

NOTENOTE

Så här ändrar du standardlagerplatser en artikel

NOTENOTE

Se även

Om du använder lagerplatser för ett lagerställe blir det mycket enklare för dig att leverera, inleverera och flytta
artiklar om du tilldelar dem standardlagerplatser. När en artikel tilldelas en standardlagerplats kommer denna
lagerplats att föreslås varje gång du påbörjar en transaktion för artikeln. Standardlagerplatser definieras på sidan
Lagerplatsinnehåll.

1. Välj ikonen  och ange Lagerplatsinnehålluppl förslag och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i lagerplatskoden och information om artiklar för respektive lagerplats som du vill ange som standard för

en artikel. Se till att välja Standard här fältet.
3. Välj åtgärden Skapa lagerplatsinnehåll. Din artikel tilldelas nu standardlagerplatser.

Vid införsel av artiklar som inte har tilldelats någon standardlagerplats, kommer den lagerplats där artikeln införs att anges
som standardlagerplats.

Ibland kan det bli nödvändigt att ändra fördelningen av standardlagerplats för en viss artikel, eller tilldela en ny
artikel en standardlagerplats.

1. Välj ikonen  och ange Lagerplatsinnehåll och välj sedan relaterad länk.
2. Välj tillämplig lagerställekod i fältet Lagerställefilter.
3. Sök efter aktuell post för standardlagerplatsinnehåll för artikeln och avmarkera kryssrutan

Standardlagerplats.
4. Sök efter raden för lagerplatsinnehåll för den lagerplats som du vill använda som ny standardlagerplats.

Markera kryssrutan Standardlagerplats.

När en artikel införs för första gången och den inte har tilldelats någon standardlagerplats, kommer den lagerplats där
artikeln införs att anges som standardlagerplats.
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Skapa artikelinförselmallar
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Så här skapar du artikelinförselmallar:

Se även

Med dirigerad artikelinförsel och plockning går det alltid att hitta den lämpligaste lagerplatsen för artiklarna enligt
den artikelinförselmall som du har skapat för distributionslagret, de lagerplatsordningar som du har angett för
lagerplatserna samt de lägsta och högsta antal som du har definierat för de fasta lagerplatserna.

Du kan skapa flera artikelinförselmallar och välja en av dem för att styra allmänna artikelinförslar i
distributionslagret. Du kan även välja en artikelinförselmall för valfri artikel eller lagerställeenhet som kan ha
specialkrav beträffande artikelinförsel.

1. Välj ikonen  och ange Artikelinförselmallar och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Ny.
3. Ange en kod som är unik för den mall som du ska skapa.
4. Ange vid behov en kort beskrivning.
5. Fyll i den första raden med de lagerplatskrav som du vill ska uppfyllas först och främst när en artikelinförsel

föreslås.
6. Fyll i den andra raden med de lagerplatskrav som ska gälla i andra hand vid artikelinförsel till en lagerplats.

Den andra raden används endast om det inte går att hitta en lagerplats som uppfyller kraven på den första
raden.

7. Fortsätt att fylla i raderna tills du har beskrivit alla godtagbara lagerplatsplaceringar som du vill använda vid
artikelinförsel.

8. På den sista raden i artikelinförselmallen markerar du kryssrutan Sök flytande lagerplats.

Du kan skapa olika artikelinförselmallar och sedan använda dem som du vill. Den artikelinförselmall som du har
valt för artikeln eller lagerställeenheten om det finns någon. Om de här fälten inte fylls i används den
artikelinförselmall som du har valt för distributionslagret på snabbfliken Lagerplatsprinciper på lagerställekortet.
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Registrera distributionslagerpersonal
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Så här registrerar du distributionslagerpersonal

Se även

Alla användare som utför distributionslageraktiviteter måste registreras som distributionslageranställda som är
tilldelade ett standardlagerställe och eventuellt andra lagerställen. Denna användarinställning filtrerar alla
distributionslageraktiviteter i hela databasen till den anställdes lagerställe, så att han eller hon bara kan utföra
distributionslageraktiviteter vid standardlagerstället. En användare kan tilldelas andra lagerställen som han eller
hon kan visa aktivitetsrader för, men inte utföra aktiviteterna.

1. Välj ikonen  och ange Dist.lager personal och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Ny.
3. Välj Användar-ID fältet och markera användaren som ska läggas till som distributionslageranvändare. Välj

OK.
4. Gå till fältet Lagerställekod och ange koden för lagerstället där användaren ska arbeta.
5. Markera kryssrutan Standard för att ange att detta är det enda lagerställe som den anställda kan utföra

aktiviteter på.
6. Upprepa de här stegen om du vill tilldela andra anställda till lagerställen, eller tilldela lagerställen som inte är

standard till befintliga anställda.
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Registrera lagerställen för att använda lagerplatser
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NOTENOTE

Så här lägger du upp ett lagerställe för att använda lagerplatser

Fylla förbrukningslagerplatsen

Lagerplatser representerar den grundläggande lagerstrukturen och används för att lägga förslag om artiklarnas
specifika placering av artiklar. När du har skapat lagerplatserna kan du definiera det innehåll som du vill placera på
respektive lagerplats, eller så kan lagerplatsen fungera som en flytande lagerplats utan att något särskilt innehåll
har angetts.

Om du vill använda lagerplatsfunktionerna på ett lagerställe måste du först aktivera dessa på kortet Lagerställe.
Sedan designar du artikelflödet på lagerstället, genom att ange inställningar för lagerplatskoder i fältet som
representerar de olika flödena.

Innan du kan ange lagerplatskoder på lagerställekortet, måste lagerplatskoderna skapas. Mer information finns i Skapa
lagerplatser.

1. Välj ikonen  och ange Platser och välj sedan relaterad länk.
2. Välj lagerstället där du vill använda lagerplatser.
3. Välj åtgärden Redigera.
4. Markera fältet Lagerplats ska finnas på kryssrutan Dist.lager.
5. Om du inte använder dirigerad artikelinförsel och plockning för ett lagerställe fyller du i fältet Standard

lagerplatsval med den metod som ska användas för att tilldela en standardlagerplats till en artikel.
6. Öppna kortet för den plats som du vill ställa in lagerplatser för.
7. På snabbfliken Lagerplatser väljer du de lagerplatser som du vill använda som standard för inleveranser,

utleveranser samt ankommande, avgående och öppna produktionslagerplatser.
8. De lagerplatskoder som du fyller i här visas automatiskt i huvudena och på raderna för olika

distributionslagerdokument. Standardlagerplatserna definierar alla start- och slutplaceringar av artiklar i
distributionslagret.

9. Om du använder dirigerad artikelinförsel och plockning väljer du en lagerplats för
distributionslagerjusteringarna. Lagerplatskoden i Justering lagerplatskod fältet anger den virtuella
lagerplats där avvikelser i lagret registreras, när du registrerar antingen observerade avvikelser som har
registrerats i dist.lagerartikeljournalen, eller avvikelser beräknade när du registrerar en fysiskt dist.lager.

10. Fyll i fälten på snabbfliken Lagerplatsprinciper om de är relevanta för distributionslagret. De viktigaste fälten
är Lagerplats kapacitetsprincip, Tillåt brytenhet och Artikelinförsel mallkod.

11. På snabbfliken Dist.lager fyller du i fälten Avgående lagerhanteringstid, Ankommande
lagerhanteringstid och Baskalenderkod. Mer information finns i Så här skapar du baskalendrar.

Diagrammet visar hur Lagerplatskod på produktionsorderkomponentraderna fylls enligt platsinställningen.
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Konvertera befintliga lagerställen till
distributionslagerplatser
2019-10-14 • 2 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

Så här aktiverar du ett befintligt lagerställe att fungera som ett
distributionslager

NOTENOTE

Du kan definiera att ett befintligt lagerställe ska använda zoner och lagerplatser och fungera som ett
distributionslager.

Batch-jobbet där ett lagerställe definieras som ett distributionslager skapar ursprungliga
distributionslagertransaktioner för dist.lager justeringslagerplatsen för alla artiklar som finns på lagerstället. Dessa
ursprungliga transaktioner balanseras när transaktioner för fysiskt lager registreras när batch-jobbet är färdigt.

Du kan skapa zoner och lagerplatser före eller efter konverteringen. Den enda lagerplatsen som du måste skapa
före konverteringen är den som ska användas som en framtida justeringslagerplats.

Du rensar alla negativa lagersaldon och eventuella öppna distributionslagerdokument innan du konverterar platsen för
dist.lagerhantering, genom att köra en rapport för att hitta artiklar med negativt lagersaldo och öppna
distributionslagerdokument för lagerstället. Mer information finns i Kontrollera negativt lagersaldo.

1. Välj ikonen  och ange Skapa dist.lagerplats och välj sedan relaterad länk.

2. I Lagerställekod fältet, ange det lagerställe som du vill aktivera för distributionslagerbearbetning.

3. I Justering lagerplatskod fältet, ange lagerplatsen på platsen dit ej synkroniserade dist.lager transaktioner
lagras. Mer information finns i Så här synkroniserar du justerade lagertransaktioner med tillhörande
artikeltransaktioner.

Med hjälp av öppna artikeltransaktioner för angivet lagerställe skapas dist.lager journalrader som
summerar alla kombinationer av artikelnummer, variantkod, enhetskod och, vid behov, partinr och
serienummer kombineras i artikeltransaktionerna. Distributionslagerjorunalraderna bokförs sedan. Vid
bokföringen skapas distributionslagertransaktioner som placerar lagret i distributionslagrets
justeringslagerplats. Justering lagerplatskod anges också på lagerställekortet.

4. Om du vill se vilka artiklar som lagts till i justeringslagerplatsen under batch-jobbet kan du köra rapporten
Dist.lager just.lagerplats.

5. När batch-jobbet Skapa dist.lagerplats är färdigt utför du och bokför en inventering av lagret. Mer
information finns i Inventera, justera och gruppera om lager med hjälp av journaler.

Du bör köra det här batch-jobbet Skapa dist.lagerplats vid ett tillfälle då det inte påverkar det dagliga arbetet i systemet. I
det här jobbet bearbetas alla transaktioner i tabellen Artikeltransaktion och om det finns många artikeltransaktioner kan
jobbet ta flera timmar.

För lagerställen där lagerstyrningsdokument inte användes före konverteringen måste du på nytt öppna och



Se även

släppa källdokument som var delvis inlevererade eller delvis utlevererade före konverteringen.
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Arbeta med Business Central



Ställa in grundläggande dist.lager med
verksamhetsområden
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NOTENOTE

NOTENOTE

Om du vill aktivera lagerdokument för intern operation aktiviteter

Om internt verksamhetsområde till exempel produktion eller tillverkning finns i grundläggande
distributionslagerkonfiguration, där lagerställen använder Lagerplats ska finnas inställningar, och eventuellt
fälten Begär plockning och Begär artikelinförsel, kan du använda följande grundläggande dokument för att
registrera lageraktiviteter för internt verksamhetsområde:

Sidan Lagerförflyttning.
Sidan Lagerplockning.
Sidan Lagerinförsel.

Även om inställningarna kallas Begär plockning och Begär artikelinförsel, kan du fortfarande bokföra inleveranser och
utleveranser direkt från affärskälldokument på platser där du markerar dessa kryssrutor.

Att använda dessa sidor med intern operation t.ex för att plocka komponenter och flytta till produktionen, måste
du följa några eller alla följande steg, beroende på hur mycket kontrollerar du behöver :

Aktivera lagerplockningen, flytta och artikelinför dokumenten.
Definiera standardlagerplatsstrukturer för komponenter och artiklar, flöde till och från åtgärdsresurser.
Göra till- och frånlagerplatser som är avsedda för åtgärdsresurser för att förhindra att artiklarna plockas för
utgående dokument.

Lagerplatskoder som definierats på lagerställekort anger ett standardlagerflöde för vissa aktiviteter, till exempel
komponenter i en monteringsavdelning. Ytterligare funktioner finns för att se till att artiklar inte kan plockas eller
flyttas till andra aktiviteter när de placerats på en viss lagerplats. Mer information finns i Så här skapar du
särskilda komponentlagerplatser.

Procedurerna baseras på att ställa in grundläggande av lageraktiviteter kring en produktionsområde. Momentet är
liknande för andra verksamhetsområden, t.ex montering, tjänstehantering och projekt.

I följande procedur här fältet Lagerplats ska finnas på lagerställekort markeras som ett villkor, eftersom det betraktas som
grund för en nivå i lagerstyrningen.

1. Välj ikonen  och ange Platser och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna lagerställekortet som du vill ställa in.
3. Välj kryssrutan Dist.lager, fältet Begär artikelinförsel för att visa att när ett ankommande eller en internt

källdokument med en lagerplatskod släpps, en lagerartikelinförsel eller en lagertransportdokument kan
skapas.

4. Välj Begär plockning för att visa att när ett utgående eller en internt källdokument med en lagerplatskod
skapas, en lagerplockning eller en lagertransportdokument måste skapas.



Så här definierar du en standardlagerplatsstruktur i
produktionsområdet

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Platser och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna lagerstället som du vill ställa in.

3. På Snabbfliken Lagerplatser , i Öppen prod.lagerplats kod fältet, ange koden för lagerplatsen i
produktionsområdet med överflöd av komponenter som maskinoperatören kan använda utan att begära
en lageraktivitet om att ta dem till lagerplatsen. Artiklar som placeras på denna lagerplats, används
vanligtvis för automatisk bokföring. Det innebär att Bokföringsmetod fältet, innehåller Framåt eller
Bakåt.

4. I fältet Till prod.-lagerplats - kod anger du koden för lagerstället i produktionen där komponenter, som
plockas för produktion i denna plats, placeras som standard, innan de kan förbrukas. Artiklar som placeras
på denna lagerplats, används vanligtvis för förbrukningsbokföring. Det innebär att Bokföringsmetod
fältet innehåller Manuell eller Plocka + framåt eller Plocka + bakåt för dist.lager plockning och
lagerförflyttningar.

Om du använder lagerplockningar definierar fältet Lagerplatskod på en produktionsorderkomponentrad
lagerplatsen ta från vilken antalet komponenter minskas när konsumtionen bokförs. Om du använder
lagerförflyttningar definierar fältet Lagerplatskod på en produktionsorderkomponentrad, lagerplatsen plats i
verksamhetsområdet från vilken antalet lagerarbetare måste placera komponenter.

5. På Snabbfliken Lagerplatser , i Från prod.lagerplats - kod fältet, ange koden för lagerplatsen i
produktionsområdet där färdiga slutartiklar tas från som standard, när processen omfattar lageraktiviteter. I
grundläggande lagerkonfigurationer registreras aktiviteten som en lagerartikelinförsel eller en
lagerförflyttning.

Nu kräver produktionsorderkomponentrader med standardlagerplatskoden att framåtriktade komponenter
placeras där. Dock tills komponenterna förbrukas från den lagerplats kan andra komponentbehov väljas eller
förbrukas från den lagerplatsen eftersom de är fortfarande tillgängligt lagerplatsinnehåll. Se till att
lagerplatsinnehållet är bara tillgänglig för det komponentbehov som använder den till produktion-lagerplats
genom att välja sidan Dedikerad på raden för den lagerplatskoden i Lagerplatser-fönstret som du öppnar från
lagerställekortet.

Diagrammet visar hur Lagerplatskod på produktionsorderkomponentraderna fylls enligt inställningen.



Så här definierar du en standardlagerplatsstruktur i
monteringsområdet

För att ställa in automatiskt skapa en lagertransport, när monteringsartikeln för lagerplockningen skapas.För att ställa in automatiskt skapa en lagertransport, när monteringsartikeln för lagerplockningen skapas.

Anger lagerplatsen i monteringsområdet där komponenter placeras som standard innan de kan förbrukas vidAnger lagerplatsen i monteringsområdet där komponenter placeras som standard innan de kan förbrukas vid
montering.montering.

Anger lagerplatsen i monteringsområdet där slutförda monteringsartiklar bokförs när de monteras mot lager.Anger lagerplatsen i monteringsområdet där slutförda monteringsartiklar bokförs när de monteras mot lager.

Komponenter för monteringsorder kan inte plockas eller bokföras med lagerplockningar. Använd istället sidan
lagerförflyttning. Mer information finns i Flytta komponenter till ett verksamhetsområde i grundläggande
lagerstyrning

Om plockning- och leveransförsäljningsradantal läggs till i order ska du följa vissa regler när du skapar
lagerplockningsraderna. Mer information finns i avsnittet ”Hantera artiklar för montering mot kundorder i
lagerplockningar” i Plocka artiklar med Lagerplockning.

Mer information finns i Monteringshantering.

1. Välj ikonen  och ange Monteringsinställningar och välj sedan relaterad länk.
2. Markera kryssrutan Skapa transporter automatiskt.

Värdet i det här fältet infogas automatiskt i fältet Lagerplatskod på monteringsorderrader när lagerstället anges i
fältet Platskod på monteringsorderraden.

1. Välj ikonen  och ange Platser och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna lagerstället som du vill ställa in.
3. Fyll i fältet Till monteringsplats - kod.

Värdet i det här fältet infogas automatiskt i fältet Lagerplatskod på monteringsorderhuvuden när platskod anges
i fältet Platskod på monteringsorderhuvudet.

Lagerplatskoder som definierats på lagerställekort anger ett standardlagerflöde för vissa lageraktiviteter, till
exempel konsumtion i en monteringsavdelning. Ytterligare funktioner finns för att se till att artiklar inte kan
plockas eller flyttas till andra aktiviteter när de placerats på en standardlagerplats.



 

NOTENOTE

Anger lagerplatsen där slutförda monteringsartiklar bokförs när de monteras mot en kopplad försäljningsorder.Anger lagerplatsen där slutförda monteringsartiklar bokförs när de monteras mot en kopplad försäljningsorder.

NOTENOTE

NOTENOTE

För att du ska kunna göra dedikerade komponentlagerplatser

Den här konfigurationen är endast möjlig för lagerplatser där fältet Lagerplats ska finnas är markerat.

1. Välj ikonen  och ange Platser och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna lagerstället som du vill ställa in.
3. Fyll i fältet Från monteringsplats - kod.

Från den här lagerplatsen levereras monteringsartiklarna omedelbart, via en lagerplockning, för att uppfylla
försäljningsordern.

Fältet kan inte användas om dirigerad artikelinförsel och plockning används på lagerstället.

Lagerplatskoden kopieras från försäljningsorderraden till monteringsorderhuvudet för att meddela
monteringsarbetarna om var utflödet ska placeras inför leveransen. Den kopieras även till lagerplockningsraden
för att ange för lagerarbetarna var det ska tas från för leverans.

Utleveranslagerplatsen för montering mot kundorder är alltid tom. När du bokför en försäljningsrad för montering mot
kundorder justeras lagerplatsinnehållet först positivt med monteringsutflödet. Direkt efter justeras det negativt med det
levererade antalet.

Värdet i fältet infogas automatiskt i fältet Lagerplatskod på försäljningsorderrader som innehåller ett antal i fältet
Antal att montera mot kundorder eller om den artikel som ska säljas har Montering mot kundorder i fältet
Återanskaffningssystem.

Om Lagerpl.kod för mont. mot lev. är tomt, används fältet från monteringsplats-kod i stället. Om båda
konfigurationsfälten är tomma används den sista använda lagerplatsen med innehåll i fältet Lagerplatskod på
försäljningsorderrader.

Samma lagerplatskod kopieras i sin tur till fältet Lagerplatskod på lagerplockningsraden som hanterar
utleveransen av antalet för montering mot kundorder. Mer information finns i avsnittet ”Hantera artiklar för
montering mot kundorder i lagerplockningar” i Plocka artiklar med Lagerplockning.

1. Välj ikonen  och ange Platser och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna lagerstället som du vill ställa in.
3. Fyll i fältet Lagerpl.kod för mont. mot lev..

Du kan ange att kvantiteter på lagerplatser skyddas från plockning för andra krav än krav från det aktuella syftet.

Antalet i lagerplatserna kan fortfarande reserveras. Därmed ingår antalet i dedikerade lagerplatser i fältet Totalt
disponibelt antal på sidan Reservation.

Till exempel skapas en produktionsgrupp med en lagerplatskod i fältet Till prod.-lagerplats - kod.
Produktionsorderkomponentrader med den här lagerplatskoden kräver att framåtriktade komponenter placeras
där. Dock tills komponenterna förbrukas från den lagerplats kan andra komponentbehov väljas eller förbrukas
från den lagerplatsen eftersom de är fortfarande tillgängligt lagerplatsinnehåll. Se till att lagerplatsinnehållet är
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NOTENOTE

Se även

bara tillgänglig för det komponentbehov som använder den till produktion-lagerplats genom att välja sidan
Dedikerad på raden för den lagerplatskoden i Lagerplatser-fönstret som du öppnar från lagerställekortet.

Att dedikera en lagerplats påminner om funktionen att använda lagerplatstyper, som endast finns i avancerade
distributionslager. Mer information finns i Skapa lagerplatser.

Artiklar på dedikerade lagerplatser skyddas inte när de plockas och förbrukas som produktionskomponenter med
sidan Lagerplockning.

1. Välj ikonen  och ange Platser och välj sedan relaterad länk. Välj lagerstället som du vill uppdatera.
2. Välj åtgärden Lagerplatser.
3. Välj Dedikerad-fältet för varje Lagerplats som du vill använda exklusivt för vissa interna operationer och där

kvantiteten på lagerplatsen ska reserveras för den interna åtgärd som placerats där.

Lagerplatsen måste vara tom, innan du kan välja eller ta bort Dedikerad fältet.
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Registrera artiklar och platser för dirigerad
artikelinförsel och plockning
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Så här skapar du artiklar för dirigerad artikelinförsel och plockning

Så här aktiverar du funktionen för dirigerad artikelinförsel och
plockning

NOTENOTE

När du skapar ett dist.lagerställe för dirigerad artikelinförsel och plockning, finns det en ny funktion som du kan
använda för att hantera dist.lagret på det mest effektiva sättet. För att använda funktionen till fullo anger du extra
information om artiklarna, vilket i sin tur innebär att beräkningar kan göras som talar om för dig hur du på bästa
och effektivaste sätt utför dist.lageraktiviteter. Mer information finns i Designdetaljer: Lagerstyrningsinställningar.

1. Välj ikonen  och ange Artiklar och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna kortet för artikeln som du vill skapa dirigerad artikelinförsel och plockning för.
3. Definiera hur artikeln ska hanteras i dist.lagret genom att fylla i fälten på snabbfliken Dist.lager på

artikelkortet.
4. Välj åtgärden Enheter.
5. På sidan Artikelenheter fyller du i de olika fälten för att definiera de olika enheter som artikeln kan överföras i,

inklusive enhetens höjd, bredd, längd, kubik och vikt i formuläret.
6. Välj åtgärden Lagerplatsinnehåll.
7. På sidan Lagerplatsinnehåll definierar du det lagerställe och den lagerplats som artikeln ska associeras med.

Fältet Standard används inte när lagerstället lagts upp för att använda dirigerad artikelinförsel och plockning.

Med hjälp av dirigerad artikelinförsel och plockning får du tillgång till avancerade funktioner för
distributionslagerkonfiguration som väsentligt kan öka effektiviteten och datatillförlitligheten. Om du vill använda
den här funktionen måste du först ange ett antal parametrar för ditt lagerställe.

Om du vill använda funktionen för dirigerad artikelinförsel och plockning måste du aktivera den på
lagerställekortet.

1. Välj ikonen  och ange Platser och välj sedan relaterad länk.
2. Markera det lagerställe där du vill använda dirigerad artikelinförsel och plockning, högerklicka och välj

åtgärden Redigera.
3. Markera kryssrutan Dirigerad artikelinförsel och plockning på snabbfliken Dist.lager.

Du behöver inte fylla i några andra fält på lagerställekortet förrän senare i inställningsprocessen.

Du kan inte ställa in lager att använda lagerplatser när lagerstället har öppna artikeltransaktioner.

Nästa steg är att definiera vilken typ av lagerplatser som du vill använda. Mer information finns i Skapa
lagerplatser. Med hjälp av lagerplatstyper kan man styra hur en viss lagerplats används när artiklar flyttas i
distributionslagret. Du kan fördela en lagerplatstyp till både en zon och en lagerplats.

Du kan även definiera klasskoder för distributionslagret om distributionslagret innehåller artiklar som kräver olika



Så här skapar du en zon i distributionslagret

NOTENOTE

Se även

lagringsförhållanden. Distributionsklasskoder används när lagerplatser föreslås för artiklar. Du kan fördela
lagerklasskoder till produktgrupper, som sedan tilldelas artiklar och lagerställeenheter, eller till zoner och
lagerplatser, som kan hysa lagringsvillkoren som krävs enligt lagerklasskoderna.

Nu kan du skapa zoner om du vill använda zoner i distributionslagret. Genom att använda zoner minskar du
antalet fält som måste fyllas i när du lägger upp lagerplatser, eftersom lagerplatser som skapas i zoner ärver flera
av zonens egenskaper. Zoner kan även göra det lättare för ny- eller korttidsanställda att orientera sig i
distributionslagret. Observera att flödet styrs av lagerplatser, därför är det möjligt att arbeta med lagerplatser och
endast en zon.

1. Välj ikonen  och ange Platser och välj sedan relaterad länk.
2. Välj lagerstället där du vill ställa in zonen och öppna lagerställekortet och välj sedan åtgärden Zoner.
3. Fyll i fälten på snabbfliken Zoner. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

När du ändrar en zonkod har alla lagerplatser du skapar därefter i zonen samma egenskaper men de lagerplatser
inte kommer att ändras.

Om du vill arbeta utan zoner, måste du fortfarande skapa en zonkod som är odefinierad förutom i kod.

Nästa steg när du lägger upp dist.lagret är att definiera lagerplatser. Mer information finns i Så här lägger du upp
lagerställen för att använda lagerplatser.

Dessutom måste du skapa artikelinförselmallar och inventeringsperioder. Mer information finns i Skapa
artikelinförselsmallar.
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Enhetsbrytning vid plockning

Enhetsbrytning vid artikelinförsel

Enhetsbrytning vid transport

NOTENOTE

För lagerställen, som använder artikelinförsel och plockning, kan Business Central i olika situationer, automatiskt
använda brytenhet, d.v.s. dela upp en större enhet till mindre enheter, när du skapar lagerinstruktioner som
uppfyller behoven hos källdokument, produktionsorder eller intern plockning och artikelinförsel. Med brytenhet
menas ibland också samling av mindre måttenheter, om det behövs, för att uppfylla utgående förfrågningar,
genom att analysera den större måttenheten i ursprungsdokumentet eller produktionsorder till de mindre enheter
som är tillgängliga i distributionslagret.

Om du vill lagra artiklar i flera olika måttenheter och tillåta dem att kombineras automatiskt efter behov vid
plockning väljer du fältet Tillåt brytenhet på lagerställekortet.

När en aktivitet ska utföras söker programmet automatiskt efter en artikel i den begärda måttenheten. Om artikeln
inte finns i denna enhet och du har valt fältet, föreslår programmet att du bryter ned en större måttenhet till den
mindre måttenhet som behövs.

Om systemet bara hittar mindre måttenheter, föreslår programmet att du samlar ihop flera artiklar för att komma
upp i den kvantitet som begärs på utleverans- eller produktionsordern. Det som sedan sker är att den större
måttenheten i ursprungsdokumentet bryts ned i mindre enheter för plockning.

Vid en artikelinförsel i distributionslagret föreslås automatiskt åtgärdsrader för Placera i den måttenhet som
används i artikelinförseln, till exempel enheter, även om artiklarna inlevereras i en annan måttenhet.

Enhetsbrytning sker också automatiskt vid påfyllningstransporter om fältet Tillåt brytenhet är valt på snabbfliken
Alternativ på sidan Beräkna lagerplatsåteranskaffning.

Du kan granska resultaten av enhetskonverteringsprocessen som övergångsrader för enhetsbrytning i
instruktionerna för artikelinförsel, plockning eller transport.

Om du väljer fältet Sätt brytenhetsfilter i huvudet för instruktionerna för distributionslagret, döljs enhetsbrytningsraderna
om det uteslutande är den större måttenheten som ska användas. Exempel: Om en lastpall består av 12 enheter och
samtliga enheter kommer att användas, dirigeras du under plockningen att ta en lastpall och placera 12 enheter. Om du bara
ska plocka nio enheter döljs inte enhetsbrytningsraderna, även om du markerar fältet Brytenhetsfilter, eftersom du måste
placera de återstående tre enheterna någonstans i distributionslagret.



NOTENOTE

Se även

Om du vill att måttenheterna ska fungera så bra som möjligt i distributionslagret, också när du använder enhetsbrytning, ska
du alltid försöka göra följande:

Ange den minsta måttenhet som du tror kommer att användas i distributionslagret som basmåttenhet för artiklar.
Ange alternativa måttenheter för artiklar som multiplar av basmåttenheten.
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NOTENOTE

Se även

FEFO-metoden (First-Expired-First-Out) är en sorteringsmetod som säkerställer att de äldsta artiklarna - de med
tidigast utgångsdatum - plockas först.

Den här funktionen fungerar bara, när dessa villkor är uppfyllt:

Artikel måste ha en serie-/partinummer.
På artikelns artikelspårningskod har angetts, fältet SN specifik spårning , eller Parti specifik spårning måste
väljas.
Artikeln måste bokföras till lagret med ett utgångsdatum.
På lagerställekortet måste kryssrutan Begär plockning vara markerad.
Kryssrutan Plocka enligt FEFO på lagerställekortet måste vara markerat.
På lagerställekortet måste kryssrutan Lagerplats ska finnas vara markerad.

När alla villkor uppfylls, sorteras serie-/partinumrerade artiklar som ska plockas med de äldsta första alla
plockningar och transporter, utom artiklar som använder SN-närmare visst eller partispecifik spårning.

Om någon serie-/partinumrerade artiklar använder specifik spårning, är de respekterade först och under dem, listas de
återstående, icke-specifika serie-/partinummer enligt FEFO. 

Om två serie-/partinumrerade artiklar har samma utgångsdatum, väljs artikeln med det lägsta serie - eller partinummer. 

När du plockar serie-/partinumrerade artiklar på lagerplatser som har ställs in för dirigerad artikelinförsel och plockning,
plockas bara kvantiteter på lagerplatser av typen Plock enligt FEFO.

Om du vill aktivera transporter enligt FEFO antingen på sidan Lagerförflyttning eller på sidan Transportförslag, måste du
lämna fältet Från lagerplats tomt.

Om fältet Endast utgångsbokföring är markerat kommer endast artiklar som inte har förfallit att tas med i plockningen.
Detta gäller även om du inte använder plockning enligt FEFO.

Plocka artiklar
Plocka artiklar för utleverans från dist.lager
Plocka artiklar med lagerplockning
Designdetaljer: Lagerstyrning
Lagersaldo
Arbeta med Business Central



Använda ADCS (Automatiskt datainsamlingssystems)
2019-10-14 • 4 minutes to read

NOTENOTE

Så här konfigurerar ett lager att använda ADCS

NOTENOTE

Ange ett objekt för att använda ADCS

I standardversionen av Business Central fungerar ADCS endast i installationer på plats. En Microsoft-partner kan dock få det
att fungera i online-distribution med hjälp av PowerApps eller liknande.

Du kan använda det automatiska datainsamlingssystemet (ADCS eller Automatiskt datainsamlingssystem) för att
registrera förflyttningen av alla artiklar i distributionslagret och för att registrera några journalaktiviteter, däribland
kvantitetsjusteringar i artikeljournalen för distributionslagret, inventeringsjournalen och fysisk inventering. ADCS
inbegriper vanligen streckkod.

Om du ska använda ADCS måste du ge varje artikel i distributionslagret en artikelidentifierare. Du måste även
lägga upp miniformulär, handdatorfunktioner, datautbyten och specificeras inställningar för fältet som kontrollerar
ADCS. Du anger om du ska använda ADCS på lagerställekortet för ett lager.

Baserat på behovsnivån i lagret definierar du den mängd information som ska visas i miniformulärinställningarna
för den aktuella handenheten. Följande är exempel information som du kan visa:

Data från tabeller i Business Central, till exempel en lista över plockningsdokument som användaren kan välja
från.
Textinformation.
Meddelanden som innehåller bekräftelser eller fel om aktiviteter som utförts och registrerats av handenheter
användaren.

Mer information finns i Konfigurera ett automatiserat dataregistreringssystem i hjälpen för utvecklare och IT-proffs.

Om du ska använda ADCS måste du ange vilka distributionslagerplatser som använder teknologin.

Vi rekommenderar att du inte ställer in ett distributionslager som ska använda ADCS, om distributionslagret dessutom har en
lagerplats kapacitetsprincip.

1. Välj ikonen  och ange Platser och välj sedan relaterad länk.
2. Välj ett lager i listan som du vill aktivera för ADCS och välj redigera.
3. På sidan lagerställekort markerar du kryssrutan använda ADCS.

Varje distributionslagerartiklar som ska användas med ADCS, måste tilldelas en identitetskod för att koppla den till
dess artikelnummer. Du kan t.ex använda artikelns Streckkod som identitetskoden. En artikel kan också använda
flera identitetskoder. Det kan vara praktisk i de fall där en artikel är disponibel i olika måttenheter, t.ex stycken och
pallar. Tilldela varje en identitetskod, i det här fallet.

1. Välj ikonen  och ange Artiklar och välj sedan relaterad länk.

https://docs.microsoft.com/dynamics-nav/Configuring-Automated-Data-Capture-System


Om du vill lägga till en ADCS-användare

Om du vill ange att lagerpersonalen är en ADCS-användareOm du vill ange att lagerpersonalen är en ADCS-användare

NOTENOTE

Så här: Skapa och anpassa Miniformulär

Så här skapar du en miniformulär för ADCSSå här skapar du en miniformulär för ADCS

2. Markera ett objekt i listan som ingår i ADCS-lösningen och välj åtgärden redigera.

3. På sidan Artikelkort väljer du åtgärden Identifierare.

4. PÅ sidan Artikelidentifierare väljer du åtgärden Ny.

5. I fältet Kod ange identifierare för artikeln. Du kan t.ex använda artikelns Streckkod som identitetskoden.

Du kan även definiera ett Variantkod och en Enhet kod.

6. Ange flera koder för varje artikel, om det behövs.

7. Välj knappen OK.

8. För att granska informationen väljer du fältet identitetskod för att öppna sidan Artikelidentifierare.

Du kan lägga till användare som en användare av ett ADCS (Automatiskt datainsamlingssystem). När du gör det,
måste du även ange ett lösenord. Om du vill kan du även ange en koppling som identifierar ADCS-användaren
som distributionslageranvändare. ADCS-användarlösenord kan vara olika från Windows-inloggningslösenord för
användaren. Mer information finns i Hantera användare och behörigheter.

1. Välj ikonen  och ange ADCS-användare och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Ny.
3. Ange ett Namn på användaren. Namnet kan inte innehålla fler än 20 tecken, inklusive blanksteg.
4. Ange ett Lösenord i fältet. Lösenord maskeras.

1. Välj ikonen  och ange Dist.lager personal och välj sedan relaterad länk.
2. Lägga till en ny lagerpersonalen, om det behövs. Mer information finns i Så här skapar du dist.lager personal.
3. Välj åtgärden Redigera lista.
4. Välj en lagerpersonal i listan. I fältet ADCS-användare väljer du listpilen och sedan namnet på en ADCS-

användare i listan.

Standarddistributionslagret för den anställde ska vara en som använder ADCS.

Du använder miniformulär som beskriver den information som du vill presentera på en handenheter. Du kan till
exempel skapa miniformulär för att hantera lageraktiviteten att plocka artiklar. När du har skapat en miniformulär,
kan du lägga till funktioner för den vanliga åtgärder för en användare med handenheter, till exempel flytta uppåt
eller en rad.

För att använda eller ändra funktionen i en miniformulärfunktion måste du skapa en ny kodmodul eller ändra
befintliga för att utföra lämplig åtgärd eller svar. Du kan få mer information om ADCS-funktioner genom att
undersöka kodmoduler till exempel 7705, d.v.s det kodenheten för inloggningar funktioner. Kodmodul 7705 visas
hur en miniformulär av korttyp arbetar.

1. Välj ikonen  och ange Miniformulär och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.



Om du vill lägga till stöd för en funktionstangentOm du vill lägga till stöd för en funktionstangent

Om du vill anpassa miniformulärfunktionerOm du vill anpassa miniformulärfunktioner

Se även

3. I fältet Kod anger du en kod på Miniformuläret. Ange värden i alla övriga fält, om du vill.

Välj Starta miniformulär kryssrutan för att ange att miniformuläret är det första formulär som användaren
ser i logga in.

4. Definiera fälten som visas på miniformuläret på Rader Snabbfliken. Ordningen där du anger rader, är den
ordning som raderna ska visas på handenheten.

När du har skapat en miniformulär, nästa steg är att skapa operationer och att koppla funktioner för olika
tangentbord indata.

1. Lägga till koden som liknar följande exempel, till the.xsl-filen för tilläggsprogrammet. Det skapar en operation
för F6 tangent. Tangentsekvensinformation kan erhållas från tillverkaren enhet.

<xsl:template match="Function[.='F6']">  
  <Function Key1="27" Key2="91" Key3="49" Key4="55" Key5="126" Key6="0"><xsl:value-of select="."/>
</Function>  
</xsl:template>  

2. I Business Central development environment, öppna tabell 7702 och lägg till en kod som representerar den nya
tangenten. Skapa en tangent som heter F6 i det här exemplet.

3. Lägga till C/AL-koden till den aktuella operationen på miniformulärspecifika Codeunit för att hantera
funktionen primärnyckel.

1. Välj ikonen  och ange Miniformulär och välj sedan relaterad länk.
2. Välj ett miniformulär från listan, välj åtgärden Redigera.
3. Välj åtgärden Funktioner.
4. I listrutan Funktionskod väljer du en kod för att representera en funktion som du vill koppla till miniformuläret.

Du kan till exempel välja ESC, som associerar funktionen med att trycka på ESC-tangenten.

I Business Central development environment, redigera koden för fältet Hantera kodmodul om du vill skapa eller
ändra kod för att utföra lämplig åtgärd eller svar.

Mer information finns i Konfigurera ett automatiserat dataregistreringssystem i hjälpen för utvecklare och IT-proffs.

Lagerstyrning
Lagersaldo
Ställa in lagerstyrning
Monteringshantering
Designdetaljer: Lagerstyrning
Arbeta med Business Central
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Omstrukturera lager
2019-10-14 • 3 minutes to read

Om du vill omstrukturera en vanlig dist.lager som använder lagerplatser
bara

Omstrukturera en avancerad lager som använder dirigerad
artikelinförsel och plockning

Du kanske vill omstrukturera distributionslagret med nya lagerplatskoder och nya lagerplatsegenskaper. Den
typen av aktivitet utförs inte särskilt ofta, men det kan uppstå situationer när en omgruppering är nödvändig för att
åstadkomma en effektivare drift. Som exempel:

Du kanske vill växla till lagerplatskoder som stöder automatisk datainsamling, exempelvis med handenheter.
Distributionslagret kanske har köpt in nya ställningar som ger andra möjligheter att lagra artiklar.
Företaget kanske har ändrat sitt artikelsortiment och flyttat distributionslagret till en ny plats för att kunna
hantera förändringen.

Om distributionslagret är inställt på lagerplatser, men inte dirigerad artikelinförsel och plockning, strukturera om
distributionslagret genom att skapa nya lagerplatser du vill använda.

1. Välj ikonen  och ange Platser och välj sedan relaterad länk.

2. På snabbfliken lager anger du fältet Standardlagerplatsval till Senaste lagerplats.

3. Flytta allt innehåll på de nuvarande lagerplatserna till de nya lagerplatserna som du precis har skapat.

a. Välj ikonen  och ange Artikelgrupperingsjournal och välj sedan relaterad länk.
b. Markera en rad och välj sedan åtgärden Hämta lagerplatsinnehåll.
c. På Snabbfliken Lagerplatsinnehåll , ställer du in filter i Lagerställekod, Lagerplatskod, och Artikelnr

fältet för att ange innehållet som du vill flytta.
d. Välj den OK på för att fylla i en journalrad.
e. Markera den lagerplats till vilken artiklarna ska flyttas i fältet Ny lagerplatskod.
f. Upprepa steg b till e för allt lagerplatsinnehåll som du vill flytta.
g. Välj åtgärden Bokföra.

Du har nu tömt lagerplatser där artiklarna användes. Standardlagerplatserna för artiklarna har nu ändrats till de
nya lagerplatser.

1. Ska de nya lagerplatserna som du vill använda i framtiden. Mer information finns i Skapa lagerplatser.

2. Flytta allt innehåll på de nuvarande lagerplatserna till de nya lagerplatserna som du precis har skapat.

a. Välj ikonen  och ange Lageromgrupperingsjournalen och välj sedan relaterad länk.
b. För de lagerplatser där det inte sker någon transport av artiklar skapar du en rad för varje aktuell

lagerplats i Dist.lager omgrupperingsjnl med den gamla lagerplatskoden, Från lagerplatskod och
den nya lagerplatskoden, Till lagerplatskod.

c. Om vissa transporter innefattar fysiska transporter som du vill att lagerpersonalen ska utföra använder
du Transportkalkylark för att förbereda transportinstruktioner i stället för att använda
lagergrupperingsjournalen. Mer information finns i Flytta artiklar i avancerade



Så här tar du bort en lagerplats

Så här byter du namn på en lagerplats och ändrar lagerplatskoden i alla
poster

NOTENOTE

Se även

distributionslagerkonfigurationer.
3. När de gamla lagerplatserna är tomma gruppera om dem som KS typ av lagerplatsen, för att se till att de

inte inkluderas i artikelflöden.

a. Välj ikonen  och ange Platser och välj sedan relaterad länk.
b. Markera raden med lagerstället, och välj sedan åtgärden Lagerplatser.
c. På sidan Lagerplatser i fältet Lagerplatstyp kod, ange KS för var och en av de gamla lagerplatserna

som du tömde i steg 3 i föregående process.

Du har nu tagit bort lagerplatserna från lagerflödet och har omklassificerat dem, som KS-lagerplatser. KS-
lagerplatser har inte några av aktivitetsfälten på sidan Lagerplatstyper valda och därför inte beaktas av
objektflödet. Mer information finns i Skapa lagerplatser.

1. Välj ikonen  och ange Platser och välj sedan relaterad länk.
2. Markera lagerstället där du vill ta bort lagerplatser väljer du åtgärden Lagerplatser.
3. Markera raderna för de lagerplatser som du vill ta bort.
4. Välj åtgärden Radera.

Om du klickar på Ja tas lagerplatsen bort för framtida användning, men lagerplatskoden finns kvar i alla
distributionslagertransaktioner.

Om du vill byta namn på en lagerplats så att alla poster som tillhör lagerplatsen också får det nya namnet kan du
göra det på sidan Lagerplatser, inklusive lagerplatsinnehåll, aktivitetsrader för distributionslager, registrerade
aktivitetsrader för distributionslager, kalkylarksrader för distributionslager, inleveransrader för distributionslager,
bokförda inleveransrader för distributionslager, utleveransrader för distributionslager, bokförda utleveransrader för
distributionslager och distributionslagertransaktioner.

1. Välj ikonen  och ange Platser och välj sedan relaterad länk.
2. Välj lagerstället där du vill byta namn på en lagerplats eller ändra lagerplatskoden och klicka på åtgärden

Lagerplatser.
3. I Kod fältet, ange lagerplatsen du vill ändra och ange en ny lagerplatskod.
4. Välj Ja.

Om du väljer ja , och det finns många transaktioner som rör den här lagerplatsen, till exempel, eftersom du inte har tagit
bort de dokument för en tid, kan det ta en stund byta namn på samtliga transaktioner. Använd batch-jobbet Ta bort reg.
dist.lagerdok. innan du startar bytanamnprocessen, om du använder den här metoden. Observera också att det enda
dokumenten som tas bort i det här batch-jobbet är artikelinförsel, plockning och transport.

Om du byter namn på en inleveranslagerplats eller en leveranslagerplats, alla bokförd inleveranser och utleveranser som
gäller för lagerplatsen, byts namn på.

Lagerstyrning
Lagersaldo
Ställa in lagerstyrning
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Ställa in Produktion
2019-10-14 • 2 minutes to read

OM DU VILL GÅ TILL

Konfigurera produktionsfunktionerna, till exempel definiera
arbetstimmar för en fabrik eller välja planeringsprinciper.

Sidan Produktionsinställningar.

Definiera en standardarbetsvecka i modulen Produktion
med start- och sluttider för varje arbetsdag samt
tillhörande arbetsskiften.

Skapa fabrikskalendrar

Organisera fasta värden och krav för produktionsresurser
som t.ex. produktionsgrupper eller maskingrupper till att
styra deras tillverkningsutflöde i maskingruppen.

Ställa in produktionsgrupper och maskingrupper

Ordna produktionsoperationer i krävd ordningen och
tilldela dem till produktions- eller maskingrupper med
nödvändiga arbetstider.

Skapa verksamhetsföljder

Ordna produktionskomponenter eller underenheter under
en producerad artikel och godkänn strukturlistan utförs vid
produktionsgrupper.

Skapa produktionsstrukturer

Kontrollera att rätt komponentkvantitet är tillgänglig när
tillverkade artiklar lagerförs med en enhet men tillverkas
med en annan.

Arbeta med måttenheter för produktionsbatch

Definiera familjer av produktionsartiklar som har liknande
produktionsprocesser för att minska förbrukning. Till
exempel kan fyra enheter av en artikel produceras av ett
ark och tio enheter av en annan artikel av samma ark.

Arbeta med produktionsfamiljer

Använd standarduppgifter om du vill förenkla
verksamhetsföljder genom att snabbt lägga till extra
information för återkommande transaktioner.

Skapa standardverksamhetsföljdrader

För att material ska kunna omvandlas till tillverkade slutartiklar måste produktionsresurser som t.ex.
strukturer, verksamhetsföljder, maskinoperatörer och maskiner ställas in i systemet.

I systemet representeras operatörer och maskiner som maskingrupper, vilka i sin tur kan organiseras i
produktionsgrupper. När dessa resurser upprättats kan de laddas med operationer enligt den material-
(struktur) och processtruktur (verksamhetsföljd) som definierats för artikeln samt utifrån maskin- eller
produktionsgruppens kapacitet. Du kan även ställa in produktionskapaciteten för varje resurs. Kapaciteten
definieras av den arbetstid som finns tillgänglig i maskin- och produktionsgrupperna, och den styrs av
kalendrar på alla nivåer. I en produktionsgruppkalender anges de arbetsdagar/arbetstimmar, skift, helgdagar
och frånvaro som avgör den tillgängliga bruttokapaciteten (och som vanligtvis mäts i minuter). Allt detta
avgörs utifrån de effektivitets- och kapacitetsvärden som har definierats.

När du har lagt upp produktion kan du planera och utföra produktionsorder. Mer information finns i Planering
och Produktion.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.



Förbered produktionsgrupper och verksamhetsföljder för
att representera legotillverkning.

Lägga ut legotillverkning för produktion

OM DU VILL GÅ TILL

Se även
Produktion
Planerad
Lagersaldo
Inköp
Arbeta med Business Central



Så här lägger du upp fabrikskalendrar
2019-10-14 • 3 minutes to read

Så här skapar du arbetsskift

Så här skapar du en fabrikskalender

I en produktionsgrupp- eller maskingruppkalender anger du de arbetsdagar/arbetstimmar, skift, helgdagar och
frånvaro som avgör den tillgängliga bruttokapaciteten för produktionsgruppen (mätt i tidsenheter) utifrån de
effektivitets- och kapacitetsvärden som har definierats för gruppen.

Om du vill beräkna en specifik produktionsgrupp- eller maskingruppkalender måste du först skapa en eller flera
allmänna fabrikskalendrar. En fabrikskalender innehåller en standardarbetsvecka med start- och sluttider för varje
arbetsdag samt en översikt över arbetsskiften. Dessutom kan du i fabrikskalendern se de fasta helgdagarna under
året.

Nedan beskrivs hur du ställer in produktionsgruppskalendrar. Momentet är liknande när du ställer in
maksingruppkalender.

1. Välj ikonen  och ange Arbetsskift och välj sedan relaterad länk.
2. På en tom rad anger du ett nummer i fältet Kod för att identifiera arbetsskiftet (till exempel 1).
3. Beskriv arbetsskiftet i fältet Beskrivning, till exempel 1:a skift.
4. Fyll i raderna för ett andra eller tredje skift, om du vill.

Även om dina produktionsgrupper inte arbetar i olika skift måste du ange minst en arbetsskiftkod.

1. Välj ikonen  och ange Fabrikskalendrar och välj sedan relaterad länk.

2. På en tom rad anger du ett nummer i fältet Kod för att identifiera fabrikskalendern.

3. Beskriv fabrikskalendern i fältet Beskrivning.

4. Välj åtgärden arbetsdagar.

5. På sidan Fabrikskalender arbetsdagar kan du definiera en fullständig arbetsvecka med start- och sluttider
för varje dag.

I fältet Arbetsskiftskod, markera en av förskjutningarna som du definierade tidigare. Lägg till en rad för
varje arbetsdag, samt varje skift. Som exempel:

Måndag 07:00 15:00 1
Tisdag 07:00 15:00 1

Om du behöver en fabrikskalender med två arbetsskift måste du fylla i den på följande sätt:

Måndag 07:00 15:00 1
Måndag 15:00 23:00 2
Tisdag 07:00 15:00 1
Tisdag 15:00 23:00 2

De veckodagar som du inte definierar i fabrikskalendern, till exempel lördag och söndag, antas vara icke-
arbetsdagar och får arbetskapaciteten noll i alla produktionsgruppkalendrar.

När du har definierat alla arbetsdagar i veckan kan du stänga sidan Fabrikskalender arbetsdagar och



 Så här beräknar du en produktionsgruppkalender

fortsätta med att ange helgdagar :

6. På sidan fabrikskalender markerar du fabrikskalendern, och väljer sedan åtgärden helgdagar.

7. På sidan Fabrikskalender semestrar anger du helgdagar under året genom att ange startdatum och
starttid, sluttid och en beskrivning av varje dag på enskilda rader. Som exempel:

04/07/14 0:00:00 23:59:00 Sommarsemester
05/07/14 0:00:00 23:59:00 Sommarsemester
06/07/14 0:00:00 23:59:00 Sommarsemester

De angivna helgdagarna får värdet noll för tillgänglig kapacitet i alla produktionsgruppkalendrar.

Fabrikskalendern kan nu tilldelas en produktionsgrupp så att den produktionsgruppkalender som styr all
verksamhetstidsplanering för produktionsgruppen kan beräknas.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Produktionsgrupper och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna produktionsgruppen som du vill uppdatera.

3. I fältet Fabrikskalenderkod väljer du vilken fabrikskalender som ska användas som grund för en
produktionsgruppkalender.

4. Välj åtgärden Kalender.

5. På sidan Prod.gruppkalender väljer du åtgärden Visa matris.

Till vänster på matrissidan visas befintliga produktionsgrupper. Till höger visas en tidskalender med värden
för tillgänglig kapacitet för varje arbetsdag i den angivna enheten, till exempel 480 minuter. Varje rad
motsvarar kalendern för en produktionsgrupp.

Du kan också ange att du vill visa kapacitetsvärdena per vecka eller månad genom att ändra alternativen i fältet Visa
efter på sidan Prod.gruppkalender.

Innan du kan visa den nya fabrikskalendern som en rad på den markerade produktionsgruppen måste den
först beräknas.

6. Välj åtgärden Beräkna.

7. På snabbfliken Produktionsgrupp kan du ange ett filter så att beräkningen bara utförs för en
produktionsgrupp. Om du inte anger något filter beräknas alla befintliga produktionsgruppkalendrar.

8. Ange start- och sluttider för kalenderperioden som ska beräknas, till exempel ett år mellan 040101 och
041232.

9. Klicka på OK för att beräkna kapacitet.

Kalendertransaktioner skapas (eller uppdateras), och du ser den tillgängliga kapaciteten per period enligt följande
tre uppsättningar standarduppgifter :

De arbetsdagar och skift som har angetts i den tilldelade fabrikskalendern.
Värdet i fältet Kapacitet på produktionsgruppkortet.
Värdet i fältet Effektivitet på produktionsgruppkortet.

Den beräknade produktionsgruppkalendern definierar nu när, och hur mycket, som är tillgänglig kapacitet för



Så här registrerar du frånvaro i produktionsgrupper

Se även

produktionsgruppen. Detta styr detaljerat planeringen av operationer som utförs i produktionsgruppen.

1. På sidan Prod.gruppkalender väljer du åtgärden Visa matris.

2. På sidan Prod.gruppkalendermatris markerar du den produktionsgrupp och den kalenderdag som
frånvarotid ska registreras för och väljer åtgärden Frånvaro.

3. På sidan Frånvaro anger du starttid, sluttid och beskrivning av frånvarotiden. Till exempel:

010125 08:00 10:00 Underhåll

4. Välj åtgärden uppdatering och stäng sidan frånvaro.

Kapaciteten för den markerade dagen minskas med den registrerade frånvarotiden.

Skapa baskalendrar
Ställa in produktionsgrupper och maskingrupper
Ställa in Produktion
Produktion
Arbeta med Business Central



Ställa in produktionsgrupper och maskingrupper
2019-10-14 • 5 minutes to read

Så här skapar du produktionsgrupper:

Programmet skiljer mellan tre typer av kapaciteter. Dessa är ordnade i hierarkisk ordning. Varje nivå innehåller
underordnade nivåer.

Den översta nivån är produktionsavdelningen. Till produktionsavdelningarna är produktionsgrupper kopplade.
Varje produktionsgrupp kan endast tillhöra en produktionsavdelning.

Olika maskingrupper kan kopplas till varje produktionsgrupp. En maskingrupp kan endast tillhöra en
produktionsgrupp.

En produktionsgrupps planerade kapacitet består av motsvarande maskingrupps disposition och ytterligare
planerad produktionsgruppsdisposition. Den planerade dispositionen i produktionsavdelningen är alltså summan
av alla motsvarande maskin- och produktionsgruppsdispositioner.

Dispositionen lagras i kalendertransaktioner. Innan du ställer in produktions- eller maskingrupper, måste du lägga
upp fabrikskalendrar. För mer information, se Så här skapar du Fabrikskalendrar.

Nedan beskrivs hur du ställer in produktionsgrupp Stegen för att ställa in maskingruppkalender är liknande
förutom snabbfliken verksamhetsföljdinställningar.

1. Välj ikonen  och ange Produktionsgrupper och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.

3. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

4. I fältet Produktionsavdelning väljer du den resursgrupp på högre nivå som produktionsgruppen är
underordnad. Välj åtgärden Ny i listrutan.

5. Välj fältet Spärrad om du vill förhindra att produktionsgruppen används i någon behandling. Detta innebär
att produktionen inte kan bokföras för en artikel som produceras i produktionsgruppen. För mer
information, se Så här bokför du produktionsutflöde.

6. I fältet Inköpspris anger du kostnaden för att producera en enhet i denna produktionsgrupp, exklusive alla
andra kostnadselement. Denna kostnad kallas ofta för direkt arbetskostnad.

7. I fältet Indirekt kostnad % anger du de allmänna verksamhetskostnaderna för att använda
produktionsgruppen som en procentandel av inköpspriset. Denna procentandel läggs till inköpspriset vid
beräkningen av styckkostnaden.

8. I fältet Omkostnad anger du icke-operationella kostnader för produktionsgruppen, till exempel
underhållsutgifter, som ett absolut belopp.

I fältet Styckkostnad visas den beräknade styckkostnaden för att producera en enhet i denna
produktionsgrupp, inklusive alla kostnadselement.

Styckkostnad = Inköpspris + (Inköpspris x Indirekt kostnad %) + Omkostnad.

9. I fältet Styckkost. beräkningstyp anger du om beräkningen ovan ska bygga på mängden tid som använts:
Tid eller antalet enheter som har producerats: Enheter.

10. Markera fältet Specifik styckkostnad om du vill definiera styckkostnaden för produktionsgruppen på den



ALTERNATIV BESKRIVNING

Manuell Förbrukning bokförs manuellt i utflödesjournalen eller
produktionsjournal.

Framåt Förbrukning beräkna och bokförs automatiskt när
produktionsordern släpps.

Bakåt Förbrukning beräkna och bokförs automatiskt när
produktionsordern är färdig.

NOTENOTE

NOTENOTE

Exempel – Olika maskingrupper kan kopplas till en produktionsgrupp

verksamhetsföljdrad där den används. Detta kan vara användbart för operationer där kapacitetskostnaden
skiljer sig markant från vad som är normalt för produktionsgruppen.

11. I fältet Bokföringsmetod anger du om bokföring av utflöde i produktionsgruppen ska beräknas och
bokföras manuellt eller om det ska ske automatiskt med någon av följande metoder.

Om det behövs kan bokföringsmetoden som markeras här och på artikelkortet åsidosättas för enskilda operationer genom
att inställningen för en verksamhetsföljdrad ändras.

12. I fältet Enhetskod anger du den tidsenhet som ska användas för beräkning av kostnad och kapacitetsplanering
för produktionsgruppen. För att kunna övervaka kapacitetsförbrukningen kontinuerligt måste du först ange en
mätmetod. Enheterna som du anger är grundläggande enheter. Exempelvis mäts bearbetningstiden i timmar
och minuter.

Om du väljer att använda Dagar är det vktigt att komma ihåg att 1 dag = 24 timmar - inte 8 (arbetstimmar).

13. I fältet Kapacitet anger du om fler än en person eller maskin arbetar samtidigt i produktionsgruppen. (Om din
Business Central-installation inte innehåller modulen Maskingrupp måste värdet i det är fältet vara 1.)

14. I fältet Effektivitet anger du den procentandel av förväntade standardutdata som faktiskt uppnås av
produktionsgruppen. Genom att ange 100 kan du ange att produktionsgruppens faktiska utdata är samma
som standardutdata.

15. Markera kryssrutan Konsoliderad kalender om du också använder maskingrupper. På så sätt uppsummeras
kalendertransaktioner maskingruppkalender.

16. I fältet Fabrikskalenderkod väljer du en fabrikskalender. För mer information, se Så här skapar du
Fabrikskalendrar.

17. I fältet Kötid anger du ett tidsintervall som måste gå innan tilldelat arbete kan påbörjas i produktionsgruppen.
Observera att värdet för Kötid läggs till utöver andra icke-produktiva tidselement som till exempel Väntetid och
Transporttid, som du kan ange på verksamhetsföljdrader som använder produktionsgruppen.

Det är viktigt att planera vad som ska utgöra den totala kapaciteten när maskin- och produktionsgrupper skapas.

Om olika maskingrupper (till exempel 210 Packbord, 310 Målningshytt...) kopplats till en produktionsgrupp är det
viktigt att beakta varje maskingrupps kapacitet eftersom ett fel i en enda maskingrupp kan avbryta hela processen.
Maskingrupperna kan anges enligt kapacitet men kan inte inkluderas i planeringen. Om fältet Konsoliderad
kalender inaktiveras kopplas endast produktionsgruppens men inte maskingruppens kapacitet till planeringen.



Om du vill ställa in en kapacitetsbegränsad maskin- eller
produktionsgrupp

NOTENOTE

Se även

Om däremot identiska maskingrupper (till exempel 210 Packbord 1 och 220 Packbord 2) kombineras i en
produktionsgrupp, beaktas produktionsgruppen som summan av de kopplade maskingrupperna. Därför visas
produktionsgruppen i detta fall med nollkapacitet. Om fältet Konsoliderad kalender aktiveras så kopplas den
gemensamma kapaciteten till produktionsgruppen.

Om produktionsgruppernas kapacitet inte ska läggas till i den totala kapaciteten anger du effektivitet = 0.

Du måste skapa produktionsresurser som du anser är kritiska och markera dem för att acceptera en bestämd
beläggning i stället för den obestämda beläggning som är standard och som andra produktionsresurser
accepterar. Ett kapacitetsbegränsad resurs kan vara en produktions- eller maskingrupp som du har identifierat
som en flaskhals och för vilken du vill skapa en begränsad (bestämd) beläggning.

Business Central har inte stöd för detaljerad fabrikskontroll. Den planerar för ett möjligt utnyttjande av resurser
genom att ange grovt schema, men det skapar och underhåller inte automatiskt detaljerade scheman som baseras
på prioriteter eller optimeringsregler.

På sidan kapacitetsbegränsade resurser kan du göra inställningar som undviker överbelastning av specifika
resurser och säkerställa att ingen kapacitet blir ej fördelad om den kan öka produktionstiden för en
produktionsorder. I fältet Dämpare (% totalkapacitet) kan du lägga till dämpartiden för resurser för att
minimera åtgärdsdelning. Det gör att systemet kan schemalägga laddning till den sista möjliga dagen genom att
överskrida den kritiska beläggningsprocenten något om det kan minska antalet operationer som delas.

När du ska planera med kapacitetsbegränsade resurser ser systemet till att ingen resurs beläggs över sin
definierade kapacitet (kritisk beläggning). Det ske genom att tilldela varje operation till den närmaste tillgängliga
tidsluckan. Om tidsluckan inte är tillräckligt stor för att slutföra hela åtgärden kommer åtgärden att uppdelas i två
eller flera delar som placeras i de närmaste tidsluckorna.

1. Välj ikonen  och ange Kap.begränsning för resurs och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Ny.
3. Fyll i fälten om det behövs.

Operationer på produktions- eller maskingrupper, som definierar begränsade resurser ska alltid planeras i nummerserie. Det
innebär att även om en begränsad resurs har flera kapaciteter, ska operationer som utförts av de kapaciteterna bara
planeras i sekvens inte i parallell, vilket är fallet om maskingruppen inte har lagts upp som en begränsad resurs. I en
begränsad resurs är fältet Kapacitet för produktionsgruppen eller maskingruppen större än 1.

I händelse av åtgärdsdelning tilldelas inställningstiden bara en gång, eftersom det antas att vissa manuella
justeringen sker för att optimera schemat.

Skapa fabrikskalendrar
Ställa in Produktion
Produktion
Planerad
Lagersaldo
Inköp
Arbeta med Business Central



Skapa verksamhetsföljder
2019-10-14 • 5 minutes to read

Så här skapar du en verksamhetsföljd

> [!NOTE]
> Omställningstiden beräknas per produktionsorder, och bearbetningstiden beräknas per producerad artikel.  

Tillverkningsföretag använder verksamhetsföljder för att visa produktionsprocessen.

Operationsföljden utgör också grunden för processplanering, kapacitetsplanering, planerad fördelning av
materialbehov och produktionsdokument.

För produktionsstrukturer kopplas verksamhetsföljderna till produktionens slutartikel. En verksamhetsföljd
innehåller standarddata som samlar processkraven för en viss producerad artikel. När en produktionsorder har
skapats för den överordnade artikeln, avgör dess produktionsstruktur beräkningen av materialbehoven enligt vad
som visas på sidan Prod.orderverksamhetsföljd.

Innan du kan skapa en verksamhetsföljd måste följande vara på plats:

Artikelkort kan skapas för överordnade artiklar som ingår i produktionen. Mer information finns i Registrera
nya artiklar.
Produktionsresurser har ställts in. Mer information finns i Skapa produktionsgrupper och maskingrupper.

1. Välj ikonen  och ange Operationsföljder och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.

3. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

4. I fältet Typ, markera Seriell för att beräkna produktionsverksamhetsföljden efter det värde som anges i
fältet Operationsnr. .
Välj Parallell för att beräkna operationerna enligt värdet i fältet Nästa verksamhetsnr. .

5. Ställ in värdet i fältet Status till Ny eller Under utveckling om du vill redigera verksamhetsföljden.
Aktivera den genom att ställa in fältet Status till Godkänd.

Så här fyller du i verksamhetsföljdrader

6. I fältet Operationsnr. anger du numret för den första operationen, till exempel 10.

7. I fältet Typ anger du vilken typ av resurs som används (till exempel Produktionsgrupp).

8. I fältet Nr. markerar du den resurs som ska användas (eller skriv in namnet direkt i fältet).

9. I fältet Operationsföljdslänkkod anger du en kod för att ansluta komponenten till en särskild operation.
För mer information, se Så här skapar du operationsföljdslänk.

10. I fälten Bearbetningstid och Omställningstid anger du processtiderna som krävs för att genomföra
operationen.

11. I fältet Samtidiga kapaciteter, ange hur många enheter av den markerade resursen som används för att
utföra operationen. Till exempel halveras körtiden om två personer tilldelas till en förpackningsoperation.

12. Fortsätt att fylla i rader för alla operationer som krävs för att producera den aktuella artikeln.



  

NOTENOTE

Så här skapar du en verksamhetsföljdslänk

13. Om du vill kopiera rader från en befintlig verksamhetsföljd klickar du på åtgärden Kopiera
verksamhetsföljd och väljer de befintliga raderna.

14. Godkänn verksamhetsföljden.
15. Nu kan du koppla den nya verksamhetsföljden till kortet för den aktuella produktionsartikeln genom att fylla i

verksamhetsföljdnr.. Mer information finns i Registrera nya artiklar .

Kom också ihåg att om du vill beräkna om standardkostnaden för artikeln från kortet Artikel: välj åtgärden Produktion,
välj åtgärden Beräkna standardkostnad och välj sedan åtgärden Alla nivåer.

Du kan skapa verksamhetsföljdslänkar för att koppla ihop komponenter med specifika operationer för att behålla
deras förhållande även om produktionsstrukturen eller verksamhetsföljden ändras. Detta gör det också lättare att
bokföra komponenter vid rätt tidpunkt, dvs. när den angivna kopplade operationen startar – inte när hela ordern
släpps. Mer information finns i Bokför komponenter enligt verksamhetens utflöde.

En annan viktig fördel är att länkade komponenter och operationer visas i en logisk processtruktur när du
använder sidan Produktionsjournal för bokföring av utdata och förbrukning.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Operationsföljder och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna verksamhetsföljden som innehåller operationen du vill länka.

Se till att verksamhetsföljden har statusen är Under utveckling.

3. På den aktuella verksamhetsföljdsraden, i fältet Operationsföljdslänkkod, markera en kod.

4. Fortsätt genom att lägga till olika verksamhetsföljdslänkkoder i andra operationer i verksamhetsföljden,
om det behövs.

Du bör inte använda samma verksamhetsföljdslänkkod i olika operationer i en verksamhetsföljd, eftersom en
komponent då av misstag kan länkas till två olika operationer, så att den förbrukas två gånger.

Du bör ge verksamhetsföljdslänkkoden samma namn som operationen, så att alla verksamhetsföljdslänkar blir
verksamhetsspecifika.

5. Ställ in statusen för verksamhetsföljden till Godkänd.

Operationsföljdslänkkoder tilldelas nu till operationer. Nu måste du skapa den faktiska länken genom att
tilldela samma koder till specifika komponenter i den aktuella produktionsstrukturen.

6. Öppna den produktionsstruktur som innehåller komponenterna som du vill länka till operationerna
ovan. För mer information, se Skapa produktionsstrukturer.

7. Se till att strukturen har statusen Under utveckling.

8. På den aktuella prod.strukturraden, i fältet Operationsföljdslänkkod, markera koden som du precis har
tilldelat den aktuella operationen.

9. Fortsätt genom att lägga till verksamhetsföljdslänkkoder till andra komponenter utifrån de unika
operationer där de används.

10. Ställ in statusen för produktionsstrukturen till Godkänd.



Tilldela personal, verktyg och kvalitetsmått för
verksamhetsföljdsuppgifter.

Så här skapar du nya versioner av verksamhetsföljder

Se även

NOTENOTE
Om du vill aktivera verksamhetsföljdslänkar för en befintlig produktionsorder måste du först uppdatera den. För
mer information, se Skapa produktionsorder.

De markerade komponenterna länkas till de markerade operationerna när du skapar eller uppdaterar en
produktionsorder som använder den aktuella produktionsstrukturen och verksamhetsföljden. Detta visas på
sidan Prod. Ordern komponenter under produktionsordern, och där kan du också ta bort och lägga till de
definierade verksamhetsföljdslänkkoderna när som helst.

Om du behöver personal med kvalifikationer, specialkunskaper eller särskild behörighet för en operation kan du
tilldela sådan personal till operationen. Dessutom kan du tilldela åtgärden med verktyg och kvalitet. Nedan
beskrivs hur du tilldelar personal: Momentet är liknande för andra typer av åtgärdsinformation.

1. Välj ikonen  och ange Operationsföljder och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna relevant verksamhetsföljd.
3. På snabbfliken rader markerar du raden som du vill behandla och klickar på åtgärden personal.
4. Fyll i fälten på sidan Operationsföljd personal.
5. Välj OK för att stänga sidan. Angivna värden kopieras och tilldelas till operationen.

Med versionsprincipen kan du hantera flera versioner av en verksamhetsföljd. Strukturen på
verksamhetsföljdsversionen motsvarar strukturen på verksamhetsföljden som består av huvud och rader. Den
grundläggande skillnaden definieras av startdatumet.

1. Välj ikonen  och ange Operationsföljder och välj sedan relaterad länk.

2. Markera verksamhetsföljden som ska kopieras och klicka på åtgärden versioner.

3. På sidan verksamhetsföljdversioner väljer du åtgärden Ny.

4. Fyll i fälten om det behövs.

5. I fältet Versionskod anger du en identifiering som är unik för versionen. Du kan använda valfria siffror
och bokstäver.

Den nyskapade versionen tilldelas automatiskt statusen Ny.

6. Om du vill skapa rader för åtgärden, markera den första tomma raden och fyll i Åtgärdsnr. enligt
verksamhetssekvensen.

Raderna i operationen sorteras i stigande ordning efter operationsnummer. Du rekommenderas välja
tillräcklig bredd för det här steget för att kunna göra ändringar senare. Nästa verksamhetsnr. Fältet
refererar till följande operation. Operationsnumret kan anges direkt.

7. När verksamhetsföljdversionen har slutförts kan du ange Status till godkänd.

Versionens giltighetstid anges i fältet Startdatum.

Skapa produktionsstrukturer
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Skapa produktionsstrukturer
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Skapa en ny produktionsstruktur.

En produktionsstruktur innehåller standarddata som beskriver de komponenter och underenheter som används
vid produktion av en överordnad artikel. När en produktionsorder har skapats för den överordnade artikeln,
avgör dess produktionsstruktur beräkningen av materialbehoven enligt vad som visas på sidan Prod.order
komponenter.

Business Central stödjer även monteringsstrukturer Du använder monteringsorder för att slutboka artiklar från
komponenter i en enkel sätt, som kan utföras av en eller flera grundläggande resurser, som inte är maskin- eller
produktionsgrupper, eller utan något resurser. Det kan exempelvis vara en monteringsprocess att välja två som
vinflaska och en kaffesäck och sedan packa dem som presentartiklar. Mer information finns i
Monteringsstrukturer eller produktionsstrukturer.

Innan du kan skapa en verksamhetsföljd måste följande vara på plats:

Artikelkort kan skapas för överordnade artiklar som ingår i produktionen. Mer information finns i Registrera
nya artiklar.
Produktionsresurser har ställts in. Mer information finns i Skapa produktionsgrupper och maskingrupper.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Prod.struktur och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.

3. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

4. Ställ in värdet i fältet Status till Ny eller Under utveckling om du vill redigera strukturen. Aktivera den
genom att ställa in fältet Status till Godkänd.

Så här fyller du i produktionsstrukturrader

5. I fältet Typ anger du om artikeln på strukturraden är en vanlig artikel eller en produktionsstruktur. Om
artikeln på raden är en produktionsstruktur måste den redan finnas som en godkänd produktionsstruktur.

6. I fältet Nr. och markera den aktuella artikeln eller produktionsstrukturen (eller skriv in namnet direkt i
fältet).

7. I fältet Antal per anger du hur många enheter av artikeln som ingår i den överordnade artikeln (exempel:
4 hjul ingår i 1 bil).

8. I fältet Kassation % kan du ange en fast procentandel av komponenterna som kasseras under
produktionen. När komponenterna är klara att förbrukas i en släppt produktionsorder så läggs detta
procenttal till i den förväntade kvantiteten i fältet Förbrukningskvantitet i en produktionsjournal. Mer
information finns i Registrera förbrukning och utdata.

Kassationsprocentandelen motsvarar komponenter som kasseras under produktionen (när de plockas från ett
lager). Kassationsprocentandelen på verksamhetsföljdsrader motsvarar utlevererat material som kasseras (innan det
placeras i ett lager).
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NOTENOTE

Så här skapar du nya versioner av produktionsstrukturer

NOTENOTE

Antal beräkningsformel på produktionsstrukturer

9. I fältet Operationsföljdslänkkod anger du en kod för att ansluta komponenten till en särskild operation.
För mer information, se Så här skapar du operationsföljdslänk.

10. Om du vill kopiera rader från en befintlig produktionsstruktur klickar du på åtgärden Kopiera struktur
och väljer de befintliga raderna.

11. Godkänn produktionsstrukturen.

12. Nu kan du koppla den nya produktionsstrukturen till kortet för den aktuella överordnade artikeln. Mer
information finns i Registrera nya artiklar .

Om du vill beräkna om standardkostnaden för artikeln från artikelkortet, välj Produktion och sedan Ber.
standardkostnad.

Nya versioner av produktionsstrukturer används till exempel när en artikel ersätts av en annan artikel, eller när
en kund begär en specialversion av en produkt. Med versionsprincipen kan olika versioner av en
produktionsstruktur hanteras. Strukturen i produktionsstrukturversionen motsvarar strukturen i
produktionsstrukturen. Den största skillnaden är versionernas giltighetstid. Giltigheten definieras av startdatum.

Startdatum anger början av en versions giltighetsperiod. I alla andra fall är startdatumet ett filtreringskriterium
för beräkningar och utvärderingar. Prod.strukturversionen gäller tills nästa versions giltighetsstartdatum infaller.

1. Välj ikonen  och ange Prod.struktur och välj sedan relaterad länk.

2. Markera produktionsstrukturen som ska kopieras och klicka på åtgärden versioner.

3. På fliken Start i gruppen Ny väljer du Ny.

4. Fyll i fälten om det behövs.

5. I fältet Versionskod anger du en identifiering som är unik för versionen. Du kan använda valfria siffror
och bokstäver.

Den nyskapade versionen tilldelas automatiskt statusen Ny.

6. När produktionsstrukturversionen har slutförts kan du ange Status till godkänd.

Versionens giltighetstid anges i fältet Startdatum.

Med alternativet Artikel i fältet Typ kan du använda en artikel från standarduppgifterna om artiklar i
produktionsstrukturen. Om artikeln även har en produktionsstruktur, där fältet Prod.struktursnr är ifyllt på artikelkortet,
beaktas också denna.

Välj alternativet Prod.struktur om du vill använda en fiktiv prod.struktur på raden.

Fiktiva prod.strukturer fungerar som struktureringsprodukter. Den här typen av produktionsstruktur leder aldrig till en
färdig produkt, men används enbart för att bedöma den härledda efterfrågan. Fiktiva prod.strukturer har inga egna
standarduppgifter om artiklar.

Antal beräknas med hänsyn till olika dimensioner, som också anges på produktionsstrukturraderna.



ExempelExempel

Se även

Dimensionerna avser en orderenhet för respektive artikel. Längd, bredd, djup och vikt kan anges som
dimensioner.

Kolumnerna Beräkningsformel, Längd, Bredd, Djup och Vikt visas inte eftersom de endast används av vissa
användare. Om du vill beräkna antal måste du först visa dessa kolumner.

Relationen i en enskild komponent definieras av en beräkningsformel. Följande uppgifter kan ingå i
beräkningsformeln:

Tom - Utan hänsyn till dimensioner. (Antal = Antal per.)
Längd - Antal = Antal per * Längd
Längd x bredd - Antal = Antal per * Längd x bredd
Längd x bredd x djup - Antal = Antal per x Längd x bredd x djup
Vikt - Antal = Antal per x vikt

I en produktionsstruktur behövs sjuttio metalldelar med dimensionerna längd = 0,20 m och bredd = 0,15 m.
Värdena anges så här: Beräkningsformel = längd * bredd, längd = 20, bredd = 15, antal per = 70. Antalet anges
som Antal per * längd * bredd, d.v.s. Antal = 70 * 0,20 m * 0,15 m = 2,1 m2.

Skapa verksamhetsföljder
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Bokföra komponenter utifrån verksamhetens utflöde
2019-10-14 • 2 minutes to read

Bokföra komponenter utifrån operationens utflöde

För artiklar, som har upprättats med bokföringsmetoden Bakåt, är standarden att beräkna och bokföra
komponentförbrukning när du ändrar produktionsorderstatusen från släppt till Färdig.

Om du definierar verksamhetsföljdslänkkoder också utförs beräkning och bokföring när varje operation har
slutförts, och antal, som faktiskt förbrukades i operationen, bokförs. Mer information finns i Skapa
verksamhetsföljder.

Om t.ex. en produktionsorder för att kunna producera 800 meter kräver 8 kg av en komponent så, när du bokför
200 meter som utflöde, bokförs 2 kg automatiskt som förbrukning.

Den här funktionen är användbar för följande:

Lagervärdering - värdetransaktioner för förbrukning och utflöde har skapats parallellt, i takt med att
produktionsordern fortskrider. Utan verksamhetsföljdslänkkoder minskar lagervärdet när utflödet bokförs och
ökar sedan vid en senare tidpunkt, när värdet för komponentförbrukning bokförs tillsammans med färdig
produktionsorder.
Lagerdispositionen - med tidsfasad förbrukningsbokföring, är tillgängligheten till komponentartiklarna mer
uppdaterad, vilket är viktigt för att underhålla det interna saldot mellan tillgång och efterfrågan. Utan
verksamhetsföljdslänkkoder kan andra behov av komponenten tro att den är tillgänglig så länge det finns en
väntande försenad förbrukningsbokföring.
JIT – med möjligheten att anpassa produkter till pågående kundförfrågningar kan du reducera kassation
genom att se till att arbets- och systemändringar endast görs när det behövs.

Följande procedur visar hur kopplingskoder för bokföring bakåt och rörelsekostnad kan kombineras så att antalet
som bokföras per operation, är proportionell till det faktiska utflödet av operationen.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Artiklar och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Redigera.

3. På snabbfliken Återanskaffning, i fältet Bokföringsmetod, markera framåt.

Välj Plocka + framåt om komponenten ska användas på ett lagerställe som har skapats för dirigerad artikelinförsel
och plockning.

4. Välj ikonen  och ange Operationsföljder och välj sedan relaterad länk.

5. Definiera verksamhetsföljdslänkkoder för varje operation som förbrukar komponenten. Mer information
finns i Skapa verksamhetsföljder .

6. Välj ikonen  och ange Prod.struktur och välj sedan relaterad länk.

7. Definiera verksamhetsföljdslänkkoder från varje instans av komponenten till operationen där den förbrukas.



Se även

IMPORTANTIMPORTANT
Komponenten måste ha en verksamhetsföljdlänk till den sista operationen i verksamhetsföljden.

Skapa produktionsstrukturer
Ställa in Produktion
Produktion
Planerad
Lagersaldo
Inköp
Arbeta med Business Central



Arbeta med måttenheter för produktionsbatch
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här skapar du en produktionsstruktur med hjälp av en batchenhet

Så här beräknar du en enhet för produktionsbatch i en
produktionsorder

Se även

Om en artikel lagerförs med en enhet men tillverkas med en annan, kan du skapa en produktionsorder som
använder enheten för produktionsbatch för att beräkna rätt antal komponenter under batch-jobbet Uppdatera
produktionsorder. Ett exempel på beräkning med en enhet för produktionsbatch är när tillverkade artiklar
lagerförs styckvis, men tillverkas tonvis.

1. Enheten för produktionsbatchen anges som en alternativ enhet på sidan Artikelenheter för den artikel
som ska tillverkas. Batchenheten kommer inte att ersätta basenheten för artikeln.

2. Skapa en produktionsstruktur för den artikel som har angetts med enheten för produktionsbatch. För mer
information, se Skapa produktionsstrukturer.

3. Markera enhetskod för produktionsbatch i fältet Enhetskod.

4. I fältet Antal per anger du det antal av komponentartikeln som krävs för att skapa den här batchenheten
för varje produktionsstrukturrad.

5. Öppna Artikelkort för den kopplade artikeln.

Klicka på snabbfliken Återanskaffning. I fältet Prod.struktursnr väljer du den produktionsstruktur som
skapades ovan.

6. Skapa ett produktionsorderhuvud med hjälp av den artikel som har angetts med enheten för
produktionsbatch. För mer information, se Skapa produktionsorder.

7. Välj åtgärden Uppdatera och sedan knappen OK.

På snabbfliken Rader väljer du åtgärden Rad och väljer sedan åtgärden Komponenter för att visa resultatet. I
programmet beräknas det rätta antalet komponenter som krävs för att uppfylla produktionsstrukturen baserat på
enheten för produktionsbatch.

1. Skapa ett produktionsorderhuvud med hjälp av den artikel som har angetts med enheten för
produktionsbatch.

2. I fältet Artikelnr på produktionsorderraden anger du samma artikelnummer som användes i huvudet.
3. I fältet Antal anger du samma antal som användes i huvudet.
4. Markera enhetskod för produktionsbatch i fältet Enhetskod.
5. Välj åtgärden Uppdatera.
6. På snabbfliken Beräkna avmarkerar du kryssrutan Rader.
7. Välj knappen OK.
8. På snabbfliken Rader väljer du åtgärden Rad och väljer sedan åtgärden Komponenter för att visa resultatet.

Det rätta antalet komponenter som krävs för att uppfylla produktionsstrukturen beräknas baserat på enheten
för produktionsbatch.
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Arbeta med produktionsfamiljer
2019-10-14 • 2 minutes to read

Exempel

Så här skapar du produktionfamilj

Om du vill skapa baserat på en produktionsfamilj

Se även

En produktionsfamilj är en grupp enskilda artiklar med liknande tillverkningsprocesser. Om du utformar
produktionsfamiljer kan vissa artiklar tillverkas två eller flera gånger i en produktion, vilket optimerar
materialförbrukningen.

I fältet Antal på sidan Familj anger du den kvantitet som ska produceras när hela familjen har tillverkats en gång.

I stansningsprocesser kan fyra enheter av en artikel produceras av ett ark och tio enheter av en annan artikel av
samma ark. Stansningsmaskinen stansar alla 14 enheterna i ett steg.

Genom att skapa produktionsfamiljer minskas spillet eftersom materialet som vanligtvis blir över när stora enheter
produceras kan användas till produktionen av små enheter.

1. Välj ikonen  och ange Familjer och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

1. Välj ikonen  och ange Fasta planerade prod.order och välj sedan relaterad länk.
2. Skapa en nu produktionsorder. För mer information, se Skapa produktionsorder.
3. I fältet Ursprungstyp väljer du Familj.
4. I fältet Ursprungsnr. väljer du relevant produktionsfamilj.
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Skapa standardverksamhetsföljdrader
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här ställer du in standarduppgift

Lägga till en standarduppgift till en operation

Se även

Genom att använda standarduppgifter är det lättare att skapa och underhålla verksamhetsföljder. De låter dig
snabbt koppla ytterligare information till återkommande operationer.

1. Välj ikonen  och ange Standarduppgifter och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Ny.
3. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
4. Välj Verktyg, Personal, Beskrivning, eller Verktyg.
5. Beskriv standarduppgiften på sidan som öppnas.

1. Välj ikonen  och ange Operationsföljder och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna relevant verksamhetsföljd.
3. Välj en relevant verksamhetsföljdsrad, välj åtgärden operationer och välj sedan åtgärden verktyg, personal,

beskrivning, eller verktyg.
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Lägga ut legotillverkning för produktion
2019-10-14 • 5 minutes to read

Produktionsgrupper för legotillverkning

Fält för produktionsgrupper för legotillverkningFält för produktionsgrupper för legotillverkning

Operationsföljder som använder produktionsgrupper för underkontraktOperationsföljder som använder produktionsgrupper för underkontrakt

Legotillverkningsvalda operationer till leverantör är vanligt i många tillverkningsföretag. Legotillverkning kan vara
sällan förekommande eller en integrerad del i alla produktionsprocesser.

Business Central ger flera verktyg som kan användas för att hantera legotillverkning:

Produktionsgrupper med tilldelad leverantör: Med den här funktionen kan du upprätta en produktionsgrupp
som är associerad med en leverantör (underleverantör). Detta kallas för en produktionsgrupp för
legotillverkning. Du kan ange en produktionsgrupp för legotillverkning i en operationsföljd, vilket gör att du på
ett enkelt sätt kan bearbeta legoaktiviteten. Dessutom kan kostnaden för operationen anges på
operationsföljdsnivå eller produktionsgruppsnivå.
Produktionsgrupper kostnadsbaserade på enheter eller tid: Med den här funktionen kan du ange om
kostnaderna som är associerade med produktionsgruppen baseras på produktionstiden eller en fast kostnad per
enhet. Även om underleverantörer oftast använder en fast kostnad per enhet för att debitera kostnaden för
tjänsten, kan båda alternativ hanteras i programmet (produktionstid och fast kostnad per enhet).
Legotillverkningskalkylark: Med den här funktionen kan du söka efter de produktionsorder som innehåller
material som är klart att skickas till en underleverantör, och automatiskt skapa inköpsorder för
legotillverkningsoperationer från verksamhetsföljder för produktionsorder. Inköpsorderkostnader bokförs
automatiskt i produktionsordern under bokföringen av inköpsordern. Endast produktionsorder med statusen
Släppt kan kommas åt och användas från ett legotillverkningsförslag.

Produktionsgrupper för legotillverkning är inställda på samma sätt som vanliga produktionsgrupper med extra
information. Dessa produktionsgrupper tilldelas till verksamhetsföljder på samma sätt som andra
produktionsgrupper.

I fältet Underleverantörsnr anges produktionsgruppen som en produktionsgrupp för underkontrakt. I fältet kan
du ange numret på den underleverantör som levererar till produktionsgruppen. Fältet kan användas för att hantera
externa produktionsgrupper som tillverkar under kontrakt.

Om du lägger ut arbete på legotillverkning hos en leverantör med olika taxor för varje process markerar du fältet
Specifik styckkostnad. Då kan du lägga upp en kostnad på varje verksamhetsföljdsrad och på så sätt spara tid än
om du i stället hade fått ange informationen på nytt på varje inköpsorder. Kostnaden på verksamhetsföljdsraden
används i bearbetningen i stället för kostnaden i produktionsgruppens kostnadsfält. Om du aktiverar Specifik
styckkostnad kan kostnader för leverantören beräknas utifrån verksamhetsföljdsoperationen.

Om du lägger ut arbete på legotillverkning med en enda taxa per leverantör, lämnar du fältet Specifik
styckkostnad tomt. Kostnaderna kommer att läggas upp när du fyller i fälten Inköpspris, Indirekt kostnad % och
Omkostnad.

Du kan använda produktionsgrupper för underkontrakt för operationer i verksamhetsföljder på samma sätt som
vanliga produktionsorder.

Du kan ställa in en verksamhetsföljd som använder en extern produktionsgrupp som standardverksamhetssteg. Du
kan alternativt ändra verksamhetsföljden för en särskild produktionsorder så att en extern operation inkluderas.
Detta kan vara bra att använda sig av i nödsituationer, till exempel när en server inte fungerar eller under en period



Beräkna legotillverkningskalkylark och skapa inköpsorder för
underkontrakt

NOTENOTE

Beräkna legotillverkningskalkylarkBeräkna legotillverkningskalkylark

Så här skapar du en inköpsorder för underkontraktSå här skapar du en inköpsorder för underkontrakt

Bokföra inköpsorder för underkontrakt

C a u t i o nC a u t i o n

med större arbetsbelastning när arbetet som normalt utförs internt måste läggas ut på en underleverantör.

Mer information finns i Skapa verksamhetsföljder.

När du har beräknat legotillverkningskalkylarket skapas relevant dokument, i det här fallet en inköpsorder.

Sidan Legotillverkningskalkylark fungerar som Planeringsförslag genom att beräkna den nödvändiga
leveransen, i inköpsordern för det här fallet, som du granskar i kalkylarket och skapa den med funktionen Verkställ
åtgärdsmeddelande.

Endast produktionsorder med statusen Släppt kan kommas åt och användas från ett legotillverkningskalkylark.

1. Välj ikonen  och ange Legotillverkningsförslag och välj sedan relaterad länk.

2. Om du vill beräkna kalkylarket väljer du åtgärden Beräkna kalkylark.

3. På sidan Beräkna utlego ställer du in filter för de operationerna eller produktionsgrupperna där de utförs
för att beräkna endast relevanta produktionsorder.

4. Välj knappen OK.

Granska raderna på sidan legotillverkningsförslag. Informationen i det här förslaget kommer från
produktionsordern och operationsföljdsraderna för produktionsordern, och skickas vidare till inköpsordern
när den skapas. Du kan ta bort en rad i legotillverkningsförslaget utan att påverka den ursprungliga
informationen, precis som med andra förslag. Informationen visas på nytt nästa gång du kör funktionen
Beräkna utlego.

1. Välj ikonen  och ange Legotillverkningsförslag och välj sedan relaterad länk.
2. Välj Verkställ åtgärdsmeddelande i gruppen Process på fliken Åtgärder.
3. Markera fältet Skriv ut inköpsorder om du vill skriva inköpsordern när den skapas.
4. Välj knappen OK.

Endast en inköpsorder skapas om alla legotillverkningsoperationer ska skickas till samma leverantör.

Den kalkylarksrad som användes för att skapa en inköpsorder tas bort från kalkylarket. När en inköpsorder har
skapats kommer den inte att visas i kalkylarket igen.

När du har skapat inköpsorder för underkontrakt kan du bokföra dessa. När ordern tas emot bokförs en
kapacitetstransaktion i produktionsordern och när ordern faktureras bokförs den direkta kostnaden för
inköpsordern i produktionsordern.

När inköpsordern bokförs som inlevererad bokförs en utflödesjournalrad automatiskt för produktionsordern. Detta
gäller endast om legotillverkningsoperationen, är den sista operationen i verksamhetsföljden för
produktionsordern.

Bokföra utflöde automatiskt för en pågående produktionsorder när underleverantörsartiklar tas emot kanske inte



Så här bokför du en inköpsorder för underkontrakt:

C a u t i o nC a u t i o n

Se även

är önskvärt. Anledningar för det kan vara att det förväntade utflödeantalet som bokförs kan skilja sig från det
faktiska antalet och att bokföringsdatumet för det automatiska utflödet är missvisande.

För att undvika att förväntade utdata för en produktionsorder bokförs när legotillverkningsinköp tas emot,
kontrollera att legotillverkningsoperationen inte är den sista. Alternativt infogar du en ny sista åtgärd för det sista
utflödesantalet.

1. Välj ikonen  och ange Inköpsorder och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna den inköpsorder som skapades från legotillverkningskalkylarket.

På inköpsorderraderna ser du samma information som i kalkylarket. Fälten Prod. Ordernr, Prod. Radnr,
Operationsnr, och Prod.gruppsnr fylls i automatiskt med information från den ursprungliga
produktionsordern.

3. Välj åtgärden Bokföra.

När inköpsordern bokförs som inlevererad bokförs en utflödesjournalrad automatiskt för produktionsordern. Detta
gäller endast om legotillverkningsoperationen, är den sista operationen i verksamhetsföljden för
produktionsordern.

Bokföra utflöde automatiskt för en pågående produktionsorder när underleverantörsartiklar tas emot kanske inte
är önskvärt. Anledningar för det kan vara att det förväntade utflödeantalet som bokförs kan skilja sig från det
faktiska antalet och att bokföringsdatumet för det automatiska utflödet är missvisande.

För att undvika att förväntade utdata för en produktionsorder bokförs när legotillverkningsinköp tas emot,
kontrollera att legotillverkningsoperationen inte är den sista. Alternativt infogar du en ny sista åtgärd för det sista
utflödesantalet.

När inköpsordern faktureras bokförs inköpskostnaden för inköpsordern i produktionsordern.
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Ställa in tjänstehantering
2019-10-14 • 2 minutes to read

TILL GÅ TILL

Ställ in koder som automatiskt tilldelar rader på
servicedokumenten för service som levereras ofta.

Skapa koder för standardtjänster

Fastställa allmänna inställningar som styr aspekter i
tjänstehanteringsprocesser.

Konfigurera serviceprocesser

Definiera hur din organisation arbetar med felrapportering. Konfigurera felrapportering

Ange tjänsteerbjudanden som ditt företag levererar till
kunder.

Skapa tjänsteerbjudanden

Innehåller riktlinjer för felsökning som kan hjälpa
servicerepresentanterna att leverera snabbare service.

Ställa in felsökning

Konfigurera resursallokering som gör det enkelt att tilldela
rätt resurser till en serviceuppgift.

Så här skapar du resursfördelningar

Ange priser för service och ställa in ytterligare
servicekostnader på serviceorder.

Registrera prissättning och alternativa kostnader för tjänster

Ställa in saker så att du kan spåra resurstid och
serviceorderstatus för prognostisering av arbetsbelastning
och servicebehov.

Ställa in arbetstimmar och tjänstetider

Ställ in alternativ för reparationsstatus så att du kan
övervaka statusen för reparation.

Ställ in status för tjänsteorder och reparationer

Konfigurera ett program så att du kan låna ut ersättning när
du arbetar på en serviceartikel.

Lägga upp program för låneartiklar

Ställa in tjänsteartiklar och tjänsteartikelkomponenter Skapa tjänsteartiklar

Innan du börjar använda tjänstehanteringsfunktioner i Business Central, finns det saker som du kan ställa in.
T.ex. kan du upprätta standardtjänstkoder, symptom och felkoder samt ställa in serviceartiklar och
serviceartikeltyper som företagets kundservice kanske behöver.

När du gör inställningarna i tjänstehanteringen måste du bestämma vilken service du erbjuder kunderna och
schemalägga denna service. Service är en typ av arbete som utförs av en eller flera resurser åt kunden. Service
kan till exempel vara en typ av datorreparation. En serviceartikel är den utrustning eller artikel som behöver
servas, till exempel datorn som måste repareras. Du kan ställa in service som en del av en grupp relaterade
reparations- eller underhållsartiklar.

När du definierar en service kan du associera den med de kvalifikationer som behövs för att utföra den. Om du
vill att servicerepresentanterna ska bli mer effektiva kan du också ställa in felsökningsriktlinjer i realtid och
tilldela typiska uppstartskostnader, till exempel reskostnader och andra avgifter.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.



Innan du skapar servicekontrakt och kontraktsofferter. Skapa servicekontrakt

TILL GÅ TILL

Se även
Servicehantering
Komma igång



Skapa tjänsteartiklar
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här skapar du en serviceartikel

Så här skapar du serviceartiklar inom serviceorder

Så här skapar du en serviceartikel vid artikelutleverans

I Business Central avser termen ”serviceartikel” den utrustning eller de artiklar som kräver service. När du skapar
en serviceorder kan du ange de artiklar som behöver service. I ordern kan du länka en serviceartikel till en artikel i
lagret eller en serviceartikelgrupp.

När du tar emot en artikel för service kan du registrera den som serviceartikel. Detta kan göras på olika sätt. Du
kan till exempel skapa en serviceartikel på sidan serviceartiklar eller som en del av en annan process, som t.ex.
när du arbetar med en serviceorder.

1. Välj ikonen  och ange Serviceartiklar och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

När du tar emot artiklar som du vill registrera som serviceartiklar kan du skapa dem som serviceartiklar på sidan
Serviceorder eller Serviceoffert.

1. Välj ikonen  och ange Serviceorder och välj sedan relaterad länk.

2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

3. Välj åtgärden Skapa serviceartikel.

Ett nummer tilldelas serviceartikeln, och ett serviceartikelkort skapas. I fältet Serviceartikelnr fylls numret
på den nya serviceartikeln i.

När du levererar artiklar genom att bokföra antingen serviceorder eller servicefakturor registreras de levererade
artiklarna automatiskt som serviceartiklar om följande villkor uppfylls. Artiklarna måste höra till en
serviceartikelgrupp och ha kryssrutan Skapa serviceartikel markerad. Om artiklarnas serienummer har
registrerats på sidan Artikelspårningsrader kopieras informationen automatiskt till fältet Serienr på
serviceartikelkortet när serviceartiklar skapas.

Nedan förklaras hur du skapar serviceartiklar när du levererar artiklar på serviceorder.

1. Välj ikonen  och ange Serviceorder och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna relevant serviceorder.
3. Välj åtgärden Bokför eller Bokför och skriv ut.
4. Välj åtgärden leverera eller leverera och fakturera.
5. Serviceartiklarna skapas automatiskt för artiklarna på ordern, förutsatt att de tillhör en serviceartikelgrupp som

har definierats för att skapa serviceartiklar. Om du har registrerat serienummer på sidan
Artikelspårningsrader kommer de att tilldelas till motsvarande serviceartiklar.



NOTENOTE

Så här infogar du uppstartskostnader för en serviceartikel

Se även

Om en artikel är en struktur och du har expanderat strukturen behandlas de expanderade strukturartiklarna på samma sätt
som vanliga artiklar. Serviceartiklar skapas utifrån serviceartikelgruppens villkor, och om du vill, serienumrens villkor.
Dessutom är det så att om en serviceartikel skapas för en expanderad struktur som består av andra strukturkomponenter,
skapas de här artiklarna som serviceartikelkomponenter för den expanderade strukturserviceartikeln.

Om en artikel är en struktur och du inte har expanderat strukturen skapas en serviceartikel för den utifrån
serviceartikelgruppens villkor, och om du så vill, serienumrens villkor.

1. Välj ikonen  och ange Serviceuppgifter och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Artikelkalkylark.

3. Välj serviceraden och välj sedan Åtgärder, Funktioner och sedan åtgärden Infoga uppstartskostnad.

En servicerad av typen Kostnad infogas automatiskt med uppstartskostnaden. Uppstartskostnaden gäller
vald serviceartikel.

Ställa in tjänsteartiklar och tjänsteartikelkomponenter
Ställa in tjänstehantering
Servicehantering



Skapa standardtjänstekoder
2019-10-14 • 2 minutes to read

TIPTIP

Så här skapar du standardtjänstkoder

Så här tilldelar du en standardtjänstkod till en serviceartikelgrupp

Se även

När du utför en vanlig typ av service behöver du ofta skapa servicedokument som använder servicerader som
innehåller liknande information. Om du vill göra det enklare att skapa de här raderna, lägger du in
standardtjänstkoder som har en fördefinierad grupp med servicerader. Raderna infogas automatiskt när du väljer
koden i ett servicedokument. Du kan ställa in ett antal standardtjänstekoder, och varje kod kan ha ett obegränsat
antal servicerader av olika typer, inklusive artikel, resurs, kostnad eller standardtext kopplade till sig. Du skapar
servicerader för varje standardtjänstkod på kortet standardtjänstkod. Du kan sedan tilldela
standardtjänstkoderna till serviceartikelgrupper på sidan Standardgruppkoder för serviceartiklar. Senare när
du skapar ett servicedokument kan du använda åtgärden få standardtjänstkoder för att lägga till serviceraderna.

Du kan använda samma begrepp för att skapa rader i försäljnings- och inköpsdokument. Mer information finns i Skapa
återkommande försäljnings- och inköpsrader.

1. Välj ikonen  och ange Standardservicekoder och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
3. Fyll i serviceraderna som är kopplade till den här servicekoden.

1. Välj ikonen  och ange Serviceartikelgrupper och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
3. Fyll i serviceraderna som är kopplade till den här servicekoden.

Servicehantering



Konfigurera serviceprocesser
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här anger du allmänna och obligatoriska inställningar

Se även

Här följer några exempel på de inställningar som du kan använda i tjänstehanteringsprocesser:

En del allmänna inställningar för olika processer, till exempel varningar, nästa serviceberäkningar för
serviceartiklar, bedöma uppstartskostnader, felrapporteringsnivån och så vidare.
Typerna av information som en tekniker måste ange på servicedokument. Du kan till exempel kräva att de
anger vilken typ av order, start och/eller slutdatum för arbete och vilken typ av arbete som har utförts.
Vissa standardinställningar för svarstider och garantier. Dessa omfattar en standardsvarstiden för att starta
tjänsten, rabattsatser för garanti för reservdelar och arbete och hur länge garantierna gäller.
Inställningar för kontrakt, till exempel det maximala antalet dagar som du kan använda för serviceorder om du
använder orsakskoder när ett kontrakt har annullerats, standardtexter beskrivningar av kontrakt och
kontraktvärden.
Nummerserierna som ska användas för servicerelaterade dokument och artiklar.

1. Välj ikonen  och ange Serviceinställningar och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Konfigurera felrapportering
Så här skapar du resursfördelningar
Skapa koder för standardtjänster
Registrera alternativa kostnader för tjänster
Ställa in felsökning
Servicehantering



Konfigurera felrapportering
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Ange övergripandenivå av felrapportering som ska användas

Så här skapar du fel- och åtgärdskodssamband

Felrapportering låter dig upprätta standarder för att registrera felinformation för serviceartiklar. Exempelvis kan
du ange problemet, vilka problem som uppstår, orsaken till problemet och hur du löser det.

Felkoder identifierar de olika serviceartikelfelen eller de åtgärder som vidtas för serviceartiklar. Beroende på
felrapporteringsnivån på företaget kanske du måste skapa feltypskoder och symptomkoder innan du skapar
felkoder. Felområden identifierar fel hos serviceartiklar. Felorsakskoder identifierar orsaken till serviceartikelfel
och vid behov utesluter garanti- och kontraktsrabatter. Du kanske till exempel vill utesluta garanti- och
kontraktsrabatt om kunden är ansvarig för felet på serviceartikeln. Du kan tilldela felorsakskoder för serviceorder.
Mer information finns i Så här arbetar du med tjänsteuppgifter.

FELNIVÅ BESKRIVNING

Ingen Inga rapporteringskoder används.

Fel Koder visas i tabellen Felkoder. Dessa koder kan
identifiera fel på serviceartiklar eller åtgärder som ska
vidtas. Du kan gruppera närliggande koder i grupper med
feltypskoder.

Fel + Symptom Du kan ange en kombination av koder i tabellerna
Felkoder och Symptomkoder. Vanliga symptomkoder
omfattar indikatorer som en kund kan använda för att
beskriva ett problem, till exempel brus eller kvalitet.

Fel + Symptom + Typ Använd koderna Fel, Symptom och Felområde som en
implementering av IRIS (International Repair Coding
System).

1. Välj ikonen  och ange Serviceinställningar och välj sedan relaterad länk.

2. I fältet Felrapporteringsnivå, välj ett av alternativen som beskrivs i följande tabell.

När du gör inställningar för felhantering kan du också ange vilka reparationer eller åtgärder som associeras med
ett fel eller en defekt. Du ställer in detta på sidan fel/åtgärd kodssamband där du konfigurerar kombinationer av
koder för serviceartikelgruppen på serviceartikeln som du har öppnat fönstret för och antalet förekomster av var
och en.

Du måste bygga upp information om fel- och åtgärdskodssamband för att kunna se de vanligaste
reparationsmetoderna för vissa artikelfel när du utför på artiklarna. Använd batch-jobbet Infoga fel-
/åtgärdssambandskoder för sökning efter alla kombinationer av fel- och åtgärdskoder i bokförda serviceorder
och registrera dem på sidan Fel-/åtgärdssambandskoder.

1. Välj ikonen  och ange Infoga fel-/åtgårdssambandskoder och välj sedan relaterad länk.
2. Ange datum för att definiera den period som du vill inkludera i batch-jobbet.
3. Markera kryssrutan Relation baserad på serviceartikelgrupp om du vill att relationen ska grupperas efter



Se även

serviceartikelgrupp.
4. Markera kryssrutan Bibehåll manuellt infogade poster om du vill behålla uppgifterna som du redan har

infogat manuellt i fönstret Fel- och åtgärdssamband koder.

Ställa in tjänstehantering
Servicehantering



Skapa tjänsteerbjudanden
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OM DU VILL GÅ TILL

Ange information om de serviceartiklar som din
serviceorganisation spårar.

Skapa tjänsteartiklar

Upprätta ett arbetsflöde för service när serviceartiklar består
av flera komponenter. Komponentlistan är alltid kopplad till en
serviceartikel, men dessa komponenter kan även baseras på
strukturer.

Ställa in tjänsteartiklar och tjänsteartikelkomponenter

Se även

När du gör inställningarna i tjänstehanteringen måste du bestämma vilken service du erbjuder kunderna och
schemalägga denna service. Service är en typ av arbete som utförs av en eller flera resurser åt kunden. Service kan
till exempel vara en typ av datorreparation. En serviceartikel är den utrustning eller artikel som behöver servas, till
exempel datorn som måste repareras. Du kan ställa in service som en del av en grupp relaterade reparations- eller
underhållsartiklar.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.

Ställa in tjänstehantering



Ställa in felsökning av serviceartiklar.
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Så här skapar du felsökningsriktlinjer

För att koppla riktlinjer för felsökning till artiklar, serviceartiklar eller
serviceartikelgrupper.

Se även

Du kan ställa in felsökningsriktlinjer som hjälper tekniker att lösa problem när de tillhandahåller tjänster. Riktlinjer
kan till exempel vara en lista över de steg som måste utföras vid en reparation eller ett antal frågor att ställa om
artiklarna. När du har angett riktlinjer för felsökning kan du tilldela dem till serviceartikelgrupper, serviceartiklar
eller artiklar. Det finns en arvshierarki för riktlinjer. Om du tilldelar dem till en serviceartikelgrupp ärver artiklarna
som ingår i gruppen riktlinjerna om du inte anger något annat för artiklarna. På ett liknande sätt ärver
serviceartiklar riktlinjer från artiklar.

1. Välj ikonen  och ange Felsökning och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

1. Välj ikonen  och ange Artiklar eller Serviceartiklar, eller Serviceartikelgrupper och välj sedan relaterad
länk.

2. Välj relevant enhet och välj sedan åtgärden Felsökning.

Servicehantering



Så här skapar du resursfördelningar
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Så här ställer du in kvalifikationer

Du tilldelar kvalifikationer till serviceartiklar och resurser.

Så här skapar du zoner:

Så här tilldelar du zoner till kunder och resurser

Om du vill ange vad som ska visas när en resurs har valts

För att säkerställa att en serviceuppgift utförs är det viktigt att hitta en resurs som är kvalificerad att göra arbetet.
Du kan ställa in Business Central så att det är enkelt att allokera någon som har rätt kunskaper för projektet. I
Business Central kallas detta resursfördelning. Du kan fördela resurser utifrån deras kunskaper, tillgänglighet, eller
om de finns i samma servicezon som kunden.

Om du vill använda resursfördelning, måste du ställa in:

De kunskaper som krävs för att reparera och underhålla serviceartiklar. Du tilldelar dem till serviceartiklar och
resurser.
Geografiska områden, kallade zoner som anges för din marknad. Det kan t.ex. vara öst, väst, mittregion o.s.v.
Du tilldelar dessa till kunder och resurser.
Om du vill visa resursernas kunskaper och zoner och om du vill visa en varning om någon väljer icke-
kvalificerade resurser eller resurser som inte finns i kundzonen.

1. Välj ikonen  och ange kvalifikationer och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

1. Välj ikonen  och ange Serviceartiklar eller Resurser och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna kortet för den serviceartikel eller resurs och välj något av följande:

För serviceartiklar, välj Resurskvalifikationer.
För resurser, välj kvalifikationer.

1. Välj ikonen  och ange zoner och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

1. Välj ikonen  och ange Kunder eller Resurser och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna kortet för den serviceartikel eller resurs och välj något av följande:

För kunder, väljer du en zon i fältet Servicezonskod.
För resurser, väljer du åtgärden servicezoner.

1. Välj ikonen  och ange Serviceinställningar och välj sedan relaterad länk.

2. I fältet Resurskvalifikationsförbr, välj ett av alternativen som beskrivs i följande tabell.



Så här uppdaterar du resurskapacitet:

Uppdatera kunskaper för artiklar, serviceartiklar eller
serviceartikelgrupper

Se även

ALTERNATIV BESKRIVNING

Visad kod Visar endast koden.

Visad varning Informationen visas och en varning visas om du väljer en
resurs som inte är kvalificerade.

Inte använd Den här informationen visas inte.

Du kan behöva ändra kapaciteten för resurser.

1. Välj ikonen  och ange Resurskapacitet och välj sedan relaterad länk.
2. Välj resursen och välj sedan åtgärd Ange kapacitet.
3. Gör önskade ändringar och klicka på uppdatera kapacitet.

Om du vill ändra de kvalifikationskoder som har tilldelats till artiklar, till exempel från PC till PCS, gör du det för
en artikel, serviceartikel eller för alla artiklar i en serviceartikelgrupp.

1. Välj ikonen  och ange Artiklar eller Serviceartiklar, eller Serviceartikelgrupp och välj sedan relaterad
länk.

2. Välj enheten som ska uppdateras och välj sedan åtgärd Resurskvalifikationer.

3. På den rad där den kod som ska ändras finns, väljer du önskad kvalifikationskod i fältet Kvalifikationskod.

4. Om artikeln har associerade serviceartiklar öppnas en dialogruta med två alternativ:

Ändra kvalifikationskoderna till det valda värdet: Välj det här alternativet om du vill ersätta den gamla
kvalifikationskoden med den nya för alla relaterade serviceartiklar.
Ta bort kvalifikationskoderna eller uppdatera relationen: Välj det här alternativet om du vill ändra endast
den här artikelns kvalifikationskod. Kvalifikationskoden för de relaterade serviceartiklarna kommer att
omfördelas, vilket innebär att fältet Tilldelad från kommer att uppdateras.

Så här tilldelar du resurser
Ställa in arbetstimmar och tjänstetider
Konfigurera felrapportering
Skapa koder för standardtjänst



Registrera prissättning och alternativa kostnader för
tjänster
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här skapar du en serviceprisgrupp

TIPTIP

Så här skapar du serviceprisjusteringsgrupper

Med prissättningsfunktionerna i Business Central kan du göra inställningar i och anpassa programmet så att du
tillämpar och justerar priser för serviceartiklar, reparationer och order. Dessa beslut om prissättning överförs
sedan till faktureringsprocessen.

Om det behövs kan du skapa prisgrupper och mappa dem till specifika tidsperioder, kunder eller valutor. Du kan
lägga upp fast, minsta eller högsta pris beroende på servicekontrakten som du har med kunderna. När du har
justerat priserna kan du visa och godkänna ändringarna innan du sparar dem i redovisningen.

Du kan lägga upp grupper med serviceartiklar om du vill ha samma speciella serviceprissättning. Du tilldelar
serviceprisgrupper till serviceartiklar på serviceartikelrader. Du kan även tilldela serviceprisgrupper till
serviceartikelgrupper.

1. Välj ikonen  och ange Serviceprisgrupper och välj sedan relaterad länk.
2. Skapa en ny serviceprisgrupp.
3. Fyll i fälten Kod och Beskrivning.
4. Välj åtgärden Installation.
5. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Fälten Justeringstyp och Belopp samarbetar för att ange om denna justering gäller ett fast belopp, eller bara gäller när det
totala servicepriset överskrider eller är lägre än det belopp som anges i fältet Belopp.

Du kan ställa in prisjusteringsgrupper för att justera servicepriset för serviceartiklar. skapa en prisjusteringsgrupp
som justerar priset för frakt eller reservdelar.

1. Välj ikonen  och ange Servicejusteringsgrupper och välj sedan relaterad länk.

2. Skapa en ny serviceprisjusteringsgrupp.

3. Fyll i fälten Kod och Beskrivning.

4. I fältet Typ anger du den transaktionstyp som du vill justera.

Om du vill justera endast en specifik post, anger du numret på transaktionen i fältet nr. . Om du låter det
här fältet vara tomt justerar justeringsgruppen ALLA poster av den typ som definierats i fältet Radtyp.
Om du vill justera servicepriser som bara gäller en specifik service, fyller du i fältet arbetstyp. Om du
låter det här fältet vara tomt ignoreras det.

5. Du kan ge en kort beskrivning av serviceprisjusteringen i fältet Beskrivning.

6. Om du vill justera servicepriser relaterade till bara en specifik produktbokföringsmall, fyller du i fältet
Produktbokföringsmall.



TIPTIP

Så här: registrera alternativa kostnader för tjänster

Så här skapar du servicekostnader:Så här skapar du servicekostnader:

Ange standardkostnaden för serviceorderAnge standardkostnaden för serviceorder

Se även

Du kan välja uppgifter för att lägga till ytterligare information om justeringsgruppen. Du kan till exempel ange vilken artikel
som tillhör serviceprisjusteringsgruppen och om det är en artikel, en resurs, en resursgrupp eller en serviceavgift.

När du arbetar med serviceartiklar och serviceorder kanske du behöver registrera ytterligare kostnader, till
exempel resekostnader för vissa service zoner eller uppstartskostnader. När du skapar en serviceorder kan du
infoga kostnaderna och en rad med typen kostnad läggs till i ordern. Om du vill koppla kostnader till alla
serviceorder kan du ställa in standardkostnaden. Till exempel om du alltid vill använda en uppstartskostnad.

1. Välj ikonen  och ange Servicekostnader och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

1. Välj ikonen  och ange Serviceinställningar och välj sedan relaterad länk.
2. I fältet Tjänsteorder uppstartskostnad, välj lämplig servicekostnad.

Ställa in tjänstehantering
Servicehantering



Ställa in tjänsteartiklar och tjänsteartikelkomponenter
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Så här skapar du serviceartikelgrupper:

Så här ställer du in serviceartikelkomponenter

Så här ställer du in serviceartikelkomponenter från en struktur

Om du vill arbeta med serviceartiklar måste du ställa in följande

Serviceartikelgrupper
Valfritt

Du anger grupper med artiklar som hör ihop med avseende på reparation och underhåll. Du kan ange
standardvärden för serviceartiklar i serviceartikelgruppen, t.ex. svarstid, kontraktrabatt i procent och
serviceprisgrupp. För artiklar i en serviceartikelgrupp kan du välja om du vill att de ska registreras automatiskt
som serviceartiklar då de säljs..

Du tilldelar serviceartikelgrupper till artiklar på Artikelkortet och till serviceartiklar på serviceartikelkortet.

1. Välj ikonen  och ange Serviceartikelgrupper och välj sedan relaterad länk.
2. Skapa en ny serviceartikelgrupp.
3. Fyll i fälten Kod och Beskrivning.
4. I fältet Standard kontraktsrabatt % anger du standardrabatten i procent för kontrakt som du vill att

serviceartiklarna i gruppen ska ha.
5. I fältet Standard serviceprisgruppskod anger du den förvalda serviceprisgruppskoden som du vill att

serviceartiklarna i gruppen ska ha.
6. I fältet Standard svarstid (timmar) anger du standardsvarstiden som du vill att serviceartiklarna i gruppen

ska ha, i timmar.
7. Om du vill att artiklarna i gruppen ska registreras som serviceartiklar då de säljs, väljer du fältet Skapa

serviceartikel.

En serviceartikel kan bestå av flera komponenter, som kan ersättas med reservdelar då artikeln är servad.
Komponenterna läggs upp på sidan Serviceartikelkomponent lista. Om du vill skapa komponenter för
serviceartiklar som är strukturer kan du låta kopiera strukturartiklarna automatiskt och skapa dem som
serviceartikelkomponenter.

1. Välj ikonen  och ange Serviceartiklar och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna serviceartikeln som du vill skapa komponenter för.
3. Välj åtgärden Komponenter. Sidan Serviceartikelkomponent lista öppnas.
4. Lägg till en ny komponent.
5. I fältet Typ väljer du Serviceartikel om själva komponenten är en registrerad serviceartikel. Välj annars

Artikel.
6. I fältet Nr. väljer du den artikel eller serviceartikel som utgör en serviceartikelkomponent.

1. Välj ikonen  och ange Serviceartiklar och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna den serviceartikel som du vill skapa komponenter från en struktur för.



Så här skapar du en servicehylla

Se även

3. Välj åtgärden Komponenter. Sidan Serviceartikelkomponent lista öppnas.

4. Välj fältet Kopiera från struktur

Om artikeln som serviceartikeln är kopplad till är en struktur skapas automatiskt komponenter för alla
artiklarna i strukturen.

Du kan lägga upp servicehyllor som hjälper till att identifiera där du lagrar dina serviceartiklar. Du tilldelar
servicehyllor till serviceartiklar på sidan Tjänsteorder och i fönstret Serviceartikel arbetsblad.

1. Välj ikonen  och ange Servicehyllor och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs.

Skapa koder för standardtjänst
Ställa in felsökning



Ställa in arbetstimmar och tjänstetider
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Så här skapar du standard servicetider

IMPORTANTIMPORTANT

Så här skapar du arbetstidsmallar

NOTENOTE

Så här skapar du en kontraktspecifik servicekalender

Ett tjänstehanteringssystem spårar vanligtvis resurstid och serviceorderstatus för prognostisering av
arbetsbelastning och servicebehov. Business Central har inbyggda verktyg som du kan anpassa om du vill
registrera den här typen av information.

När du har ställt in standardtjänsttid för företaget kan du beräkna svarstid för serviceorder eller skicka varningar
eller aviseringar när servicesamtal kommer in. Aviseringsfunktionen implementeras tillsammans med
projektschemat.

När du arbetar på en serviceorder kan du uppdatera deras status, så att du kan övervaka framsteg.
Tjänsteorderstatus visar reparationsstatus för alla serviceartiklar i serviceordern. Mer information finns i om
serviceordern och reparationsstatus.

Du kan använda sidan Standard servicetider för att definiera vilka servicearbetstider som gäller på företaget.
Programmet använder dessa servicetider för att beräkna ett svarsdatum med tid för serviceorder och offerter och
då svarstidsvarningar skickas ut. Standardservicetiden för servicekontrakt används automatiskt om du inte angett
särskilda servicetider för ett kontrakt.

1. Välj ikonen  och ange standardservicetider och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Om du inte fyller i raderna på sidan Standard servicetider används 24 timmar som standardvärde, som gäller bara för
kalenderns arbetsdagar.

Du kan använda sidan Arbetstidsmallar för att skapa mallar som innehåller företagets vanligaste arbetstider. Du
kan t.ex. skapa mallar för heltidstekniker och deltidstekniker. Använd arbetstidsmallar när du lägger till kapacitet i
resurser.

1. Välj ikonen  och ange Arbetstidsmallar och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

När du har angett arbetstimmar per dag beräknas värdet i fältet Totalt per vecka automatiskt.

Du använder sidan Servicekalender när du lägger upp servicetid för kunden som äger servicekontraktet.
Servicekalendern används för att beräkna svarsdatum och svarstid för serviceorder och serviceofferter som tillhör
servicekontraktet.

Om du inte skapar en specifik servicekalender för ett servicekontrakt, används standardtjänstkalendern i stället.



Se även

1. Välj ikonen  och ange Servicekontrakt och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna servicekontraktet du vill ställa in särskilda servicetimmar för och välj Servicetimmar.
3. Om du vill lägga upp en servicekalender baserat på en standardtjänstkalender, väljer du åtgärden Kopiera

standardtjänsttider.
4. Redigera fälten i servicekalendertransaktionerna. Infoga eller ta bort transaktioner för att konfigurera

servicekalendern för kontraktet. Observera att fälten Dag, Starttid och Sluttid måste anges för varje rad.
5. Om du vill att servicekalendern ska gälla från ett visst datum fyller du i fältet Startdatum.
6. Om du vill att servicekontraktet ska gälla under semestern markerar du kryssrutan i fältet Giltigt på

semestrar.

Förstå fördelningsstatus och reparationsstatus
Ställa in tjänstehantering
Förstå serviceorderstatus och reparationsstatus



Ställ in status för serviceorder och reparationer
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här skapar du en reparationsstatus

Så här skapar du servicestatusprioriteter

Se även

Du måste ställa in olika alternativ för reparationsstatus som anger hur reparationen och underhållet av
serviceartiklarna på serviceorder framskrider. Du måste skapa åtminstone nio reparationsstatusalternativ som
identifierar situationer eller åtgärder som vidtagits då serviceartiklar servas.

Du kan ange prioriteringsnivåer för alternativen för serviceorderstatus. Det finns fyra prioriteter: Hög, medelhög,
medellåg och låg.

När du ändrar en serviceartikels reparationsstatus på serviceordern uppdateras serviceorderns status. Varje
serviceartikels reparationsstatus är kopplad till serviceorderstatusen. Om serviceartiklarna är kopplade till två
eller fler serviceorderstatusalternativ väljs den serviceorderstatus som har högst prioritet.

1. Välj ikonen  och ange Reparationsstatus och välj sedan relaterad länk.
2. Skapa en ny reparationsstatus.
3. Fyll i fälten Kod och Beskrivning.
4. I fältet serviceorderstatus väljer du orderstatus att länka reparationsstatusen till. Fältet Prioritet visar

prioriteten för den serviceorderstatus som du har valt.
5. Välj en reparationsstatus Du kan bara välja en.
6. Välj fältet Bokföring tillåten om du vill kunna bokföra serviceorder som innefattar serviceartiklar med aktuell

reparationsstatus.
7. Markera kryssrutan Förestående status tillåten om du vill kunna ändra serviceorderns status manuellt till

alternativet Förestående på serviceorder som innefattar serviceartiklar med aktuell reparationsstatus.
8. Markera kryssrutorna Pågående status tillåten, Färdig status tillåten och Stoppad status tillåten på

samma sätt.

1. Välj ikonen  och ange Serviceorderstatus och välj sedan relaterad länk.
2. Välj den serviceorderstatus som du vill ange prioritet för.
3. I fältet Prioritet väljer du önskad prioritet för aktuell serviceorderstatus. Upprepa det här steget för varje

status.

Serviceorderstatus och reparationsstatus
Ställa in tjänstehantering



Lägga upp program för låneartiklar
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här skapar du en låneartikel

Se även

Ibland måste du förse en kund med en låneartikel medan reparationen pågår. I Business Central kan du skapa ett
låneartikelprogram, låna ut artiklar till dina kunder och spåra inleverans när kunderna lämnar tillbaka artiklarna.
Du kan dessutom lägga till kommentarer om låneartiklar på två sätt:

Skriva en notering eller kommentar om själva låneartikeln.
Skriva en notering för en serviceartikel om behovet av en låneartikel.

1. Välj ikonen  och ange Låneartiklar och välj sedan relaterad länk.
2. Skapa ett nytt låneartikelkort.
3. I fältet Nr. anger du ett nummer för låneartikel. Om du har skapat en nummerserie för låneartiklar på sidan

Serviceinställningar kan du trycka på Retur om du vill ange nästa lediga låneartikelsnummer.
4. Fyll i fälten Beskrivning, Beskrivning 2 och Serienr.
5. Välj önskad enhetskod i fältet Enhetskod.

Låna ut och ta emot låneartiklar
Ställa in tjänstehantering
Leverera service



Skapa servicekontrakt
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här skapar du en servicekontraktsgrupp

Så här skapar du servicekontraktskontogrupper

Så här skapar du en kontraktsmall

Så här skapar du en kundmall

Innan du kan arbeta med kontrakt, måste du ställa in följande:

Servicekontraktsgrupper, som innehåller grupper med servicekontrakt som har vissa gemensamma
egenskaper.
Servicekontraktskontogrupper, som används för att gruppera olika konton för servicekontrakt för
servicefakturor som skapas för servicekontrakt. Du kan tilldela dessa grupper servicekontrakt.
Kontraktsmallar som definierar kontrakslayouter av kontrakt som innehåller de vanligaste
kontraktuppgifterna. Du kan skapa servicekontraktsofferter genom att använda mallar. När du skapar en
kontraktsoffert innehållet fälten mallfälten automatiskt.
Kundmallar låter dig skapa serviceofferter för kontakter eller potentiella kunder som inte är registrerade som
kunder i Business Central.

1. Välj ikonen  och ange Servicekontraktgrupper och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
3. Markera kryssrutan Endast rabatt på kont.order om du vill att kontrakts- eller servicerabatter endast ska

gälla för kontraktserviceorder, t.ex. underhåll.

1. Välj ikonen  och ange Serv.kontrakt redov.konton och välj sedan relaterad länk.
2. Skapa en ny servicekontraktskontomall.
3. Fyll i fälten Kod och Beskrivning. Dessa fält beskriver servicekontogruppen.
4. Fyll i fältet Ej förutbetalt kontrakt. Det här fältet innehåller redovisningskontonumret för det konto som inte

är förutbetalt.
5. Fyll i fältet Ej förutbetalt kontrakt. Det här fältet innehåller redovisningskontonumret för det konto som inte

är förutbetalt.

1. Välj ikonen  och ange Servicekontraktmallar och välj sedan relaterad länk.

2. Skapa en ny servicekontraktsmall.

3. I fältet Nr. Skriv numret på den artikel som har beställts i kontraktmallen.

Om du har skapat en nummerserie för kontraktsmallar på sidan Serviceinställningar kan du trycka på
Retur om du vill ange nästa lediga kontraktmallsnummer. Fyll i resterande fält om det behövs.

4. På snabbfliken Faktura fyller du i fältet Serv.kontrakt kontomall kod i Fakturaperiod, osv. Fyll i
resterande fält om det behövs.

5. Välj åtgärden Servicerabatter om du vill lägga till kontraktsrabatter.

1. Välj ikonen  och ange Kundmallar och välj sedan relaterad länk.



Se även

2. Skapa ett nytt kundmallskort.
3. Skriv en kod och en beskrivning av kundmallen på snabbfliken Allmänt i fälten Kod respektive Beskrivning.
4. Om du vill definiera sökvillkor fyller du i de andra fälten, till exempel Lands-/regionkod, Distriktskod och

Språkkod.
5. Fyll i fälten Rörelsebokföringsmall och Kundbokföringsmall.

Ställa in tjänstehantering



Skapa komplexa moduler med hjälp av bästa praxis
2019-10-14 • 2 minutes to read

Se även

Starta en gratis provperiod!

Det är viktigt att ange rätt inställningsvärden från början för att en ny verksamhetsprogramvara ska fungera
effektivt.

Om du använder snabbstart för att implementera inställningsvärden, eller du skriver in dem i fältet nytt företag
manuellt, kan du hantera dina inställningsalternativ med de allmänna rekommendationerna för valda
inställningsfält som är kända att eventuellt göra lösningen ineffektiv om den definierats felaktigt.

Hjälpen i Business Central innehåller information för bästa metod om hur du lägger upp viktiga fält i följande
modulområden:

Skapa metodtips: leveransplanering

Lägga upp bästa praxis: Värderingsprincip

Designdetaljer: Leveransplanering
Designdetaljer: Värderingsprinciper
Arbeta med Business Central

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847861


Skapa metodtips: leveransplanering
2019-10-14 • 2 minutes to read

OM DU VILL SE

Lär dig best practice för att välja den bästa
partiformningsmetoden för att effektivt och ekonomiskt
planera för en artikel enligt av lagerhållningskostnader och
behovsmönster.

Skapa metodtips: partiformningsmetoder

Lär dig best practice för att ange valda
planeringsparametrarna under den angivna
partiformningsmetoden för att effektivt och ekonomiskt
planera för en artikel enligt kritiska elementet, som till
exempel, ledtid av lagerhållningskostnaden och
säsongsberoende.

Skapa metodtips: planeringsparametrar

Lär dig best practice för att koppla en generell
efterfrågestrategi till alla artikelkort, till exempel alltid att ta
emot artiklar en dag innan de behövs eller dämpa systemets
reaktion till små variationer i efterfrågan.

Skapa metodtips: konfiguration av global planering

Se även

Leveransplanering är ett kritiskt område. Leveransplaneringen hjälper dig att undvika att varor tar slut i lager,
och att reducera order- och lagerkostnader, när den har konfigurerats korrekt.

Det går inte att ordinerar en optimal inställning för alla fält, eftersom det varierar från företag till företag på
grund av generella verksamhetsvariabler, till exempel marknadsläge och affärsstrategi. Men det finns best
practice för att välja alternativ i artikelkort och globala inställningsfält för att lättare kunna igång företaget i tid
och med kostnadseffektiva lagerflöden.

Följande avsnitt innehåller best practice-information om hur du lägger upp valda planeringsfält som är viktiga
för lager och leveransplanering.

Designdetaljer: Leveransplanering
Designdetaljer: Planeringsparametrar
Skapa komplexa moduler med hjälp av bästa praxis
Arbeta med Business Central



Skapa metodtips: planeringsparametrar
2019-10-14 • 3 minutes to read

INSTÄLLNINGSFÄLT BEST PRACTICE KOMMENTAR

Partiformningsmetod Mer information finns i Skapa
metodtips: partiformningsmetoder.

Reservera Välj aldrig, när artikeln planeras med
hjälp av en beställningspunkt.

I tillverkning, välj aldrig för att låta
planeringssystemet omfatta alla
kunderna.

Välj Valfri för de artiklar som du kan
vilja reservera för kunder som har
högsta priorit.

Välj alltid för icke-unika artiklar, till
exempel artiklar av typen diverse som
är ankommande för specifika behov.

Reservationer motverkar i allmänhet
syftet med planering, som är att
balansera tillgång och efterfrågan.
Därför bör artiklar som har upprättats
för planering, generellt sett inte
reservers.

Om användaren reserverar en
lagerkvantitet för framtida behov, störs
fönstret planeringsgrund, och
beställningspunkten kan inte användas
på rätt sätt. Även om den planerade
distributionslagernivån är accepterad av
ordermottagaren med hänsyn till
beställningspunkten, kan det hända att
antalet inte är tillgängligt på grund av
reservation.

Max. utjämningsperiod Ange med hänsyn till leverantörens
flexibilitet.

En längre period låter dig förbättra
kundservicen, men medför även fler
åtgärder för omplanering.

Om leverantören accepterar sista
minuten-ändringar i order, använd en
längre period men var beredd att göra
flera åtgärder för omplanering. Om
leverantören kräver fast planering,
förkorta din period så mycket som
möjligt.

Information om globala inställningar
finns i fältet Max. utjämningsperiod
se Detaljer: planeringsparametrar.

Ta med lager Välj alltid när du använder
partiformningsmetoden parti-för-parti.

Välj inte endast i vissa situationer, t.ex,
när lagerartiklar inte är säljbara.

Snabbfliken Planering på artikelkortet är mitten av ett företags försörjningskedja. Det är mycket viktigt att ställa
in rätt planeringsparametrar för kostnadseffektiv lagerkontroll och hög kundservicenivå.

I tabellen nedan finns best practice för hur du lägger upp valda planeringsparameterfält. Välj länken i kolumnen
Inställningsfält om du vill ha mer information om ett fält.



Säkerhetsledtid Ställ in mellan 1D och 6D.

Ange en säkerhetsledtid på minst en
dag för att se till att leveransen är
tillgänglig dagen innan de behövs.

Definiera en längre tid, till dess att deras
leveransprestanda är känd, om du
använder en ny leverantör.

Definiera längre säkerhetsledtider för
kritiska komponenter i produktionen.

Leverans som planeras i systemet för
att undvika att varan tar slut i lager
kommer på samma dag som varan tar
slut. Det kan vara flera timmar för sent,
om till exempel, leveransen behövs på
morgonen, och den tas emot på
eftermiddagen. Obs! Fältet
Säkerhetsledtid använder
baskalendern. Därför är 14D inte
nödvändigtvis två veckor.

Säkerhetslager Använda för artiklar med större
skillnader i efterfrågan.

Använd för kritiska komponenter i
produktionen.

Använda för artiklar, som ingår i
serviceavtal.

Om fältet Beställningspunkt inte fylls,
fungerar säkerhetslagret också som en
beställningspunkt.

Partiackumuleringsperiod Om du endast vill ha få stora order, och
du accepterar att ha lager, anger du en
lång partiackumuleringsperiod.

Om du vill ha flera små order och
minimalt lager, anger du en kort
partiackumuleringsperiod.

I allmänhet är
partiackumuleringsperioden den längsta
period som du ska har lagret.

Beställningspunkt Basera beställningspunkten på artikelns
efterfrågeprofil.

Om historiskt data visar att artikelns
genomsnittsbehov är 100 enheter
under en ledtid på sju dagar, kan
beställningspunkten ställas in till 100
som ett minimum.

Det innebär att när lagernivån sjunker
under 100 enheter kommer
planeringssystemet föreslå att fylla på,
eftersom det tar sju dagar för att
leverera artikeln och det måste finnas
tillräckligt för att täcka behovet under
sju dagar.

Tidsenhet Lämna fältet tomt, vilket innebär att
lagernivån kontrolleras varje dag.

När du styr lagernivån varje dag
säkerställer du optimal
beställningspunktplanering. Obs! En
tidsenhet på 1v innebär att lagernivån
kan vara under beställningspunkten i en
vecka, innan en leveransorder föreslås.

Avrundning I kostsam produktion ange till 0,00001. Stora avrundningskvantiteter av
kassationsartiklar, eller
materialförbrukning kan uppgå till
mycket stor lagerkostnader. Den kan
därför vara nödvändigt att ange den
minsta avrundningsprecisionen för att
minska den potentiella kostnad.

INSTÄLLNINGSFÄLT BEST PRACTICE KOMMENTAR



NOTENOTE

Se även

De bästa praxisna för planeringsparametrarna på artikelkort kan också tillämpas på samma fält på lagerställeenhetskort.

Om företag planerar för behov på olika lagerställen, rekommenderas det att att definiera lagerställeenheter för varje
lagerställe och att alla behov skapas, med hjälp av ett värde i fältet Lagerställekod . Mer information finns i Designdetaljer:
Efterfrågan vid tomt lagerställe.

Skapa metodtips: leveransplanering
Designdetaljer: Leveransplanering
Skapa komplexa moduler med hjälp av bästa praxis
Arbeta med Business Central



Skapa metodtips: konfiguration av global planering
2019-10-14 • 2 minutes to read

INSTÄLLNINGSFÄLT BEST PRACTICE KOMMENTAR

Prognos på lagerställen Markera om du har prognoser för
särskilda platser.

Komponenter vid lagerställe Om artiklar inte definieras som
lagerställeenheter, välj lagerställekoden
för huvudlager.

Detta gäller också om du bara använder
inköpskalkylarket.

Tom överflödesnivå Välj Tillåt standardberäkningen om
du flyttar från Microsoft Dynamics NAV
5.0 eller tidigare.

Använd endast om du vill tillåta några
eller alla artiklarna att gå över
beställningspunkten.

Standard för utjämningsperiod Ställ in mellan 1D och 5D.

Ange en längre peridod i Business
Central om du är ny i planering.

När användare är mer förtrogna med
de olika orsakerna till
åtgärdsmeddelanden, förkorta
dämpningsperioden om du vill tillåta fler
ändringsförslag.

Max. avvikelsekvantitet Ange mellan 5 och 20 procent av
artikelns partistorlek.

Se även

Snabbfliken Planering på sidan Produktionsinställningar innehåller flera fält som definierar globala regler för
leveransplanering.

I tabellen nedan finns best practice för hur du lägger upp valda globala planeringsparameterfält. Välj länken i
kolumnen Inställningsfält om du vill ha mer information om ett fält.

Skapa metodtips: leveransplanering
Designdetaljer: Leveransplanering
Skapa komplexa moduler med hjälp av bästa praxis
Arbeta med Business Central



Skapa metodtips: partiformningsmetoder
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KLASS
PROCENT AV TOTALA ANTALET I
LAGERVOLYM

PROCENT AV TOTALA ANTALET I
LAGERVÄRDE

A 10-20 50-70

B 20 20

L 60-70 10-30

INSTÄLLNINGSALTERNATIV BEST PRACTICE KOMMENTAR

Partiformningsmetod-fältet på artikelkort erbjuder fyra olika planeringsmetoder som bestämmer hur de
enskilda planeringsparametrarna kommunicerar.

En grund för bästa metod för val av en partiformningsmetod är artikelns ABC-klassificering. När du använder
ABC-klassificeringen för lagerkontroll och leveransplanering, artiklar hanteras enligt tre olika indelningar
beroende på deras värden och volym, i förhållande till summan i lager. Volymfördelning av de tre indelningar visas
i följande tabell.

ABC-klassificeringen anger att insats och pengar kan sparas genom lösare kontroll av artiklar med låg
värdevolym, än av artiklar med hög värdevolym. Illustrationen visar vilken partiformningsmetod i Business
Central som är bättre lämpade för A-, B- och C-objekt, respektive.

I följande tabell visas bästa metod för att välja mellan de fyra regler.



Order Använd för a-artiklar.

Använd för tillverka-mot-order-artiklar.

Använd för artiklar på den högsta nivån
och för dyra komponenter och
halvfabrikat i produktionen.

Använd för artikel som köps, som
direktutleveranser och specialorder.

Använd inte, om du inte accepterar
automatisk reservation.

A-artiklar, till exempel lädersoffor i ett
möbler lager, är högvärderade artiklar
med låg, och ojämnt orderomsättning
där lagret är oacceptabelt, eller de
obligatoriska attributen varierar. Den
bästa partiformningsmetoden är därför
en som planerar specifikt för varje
behov.

Parti-för-parti Använd för B-artiklar.

Använd för komponenter som finns i
flera strukturer i produktionen. Detta
säkerställer att inköpsorder kombineras
för samma leverantör, så bättre pris kan
förhandlas.

Använd om du inte vet om vilken
partiformningsmetoden som ska väljas.

B-artiklar, till exempel
matsalsmöbelstolar, har en regelbunden
och relativt hög orderomsättning men
innebär också höga
lagerhållningskostnader. Den bästa
partiformningsmetoden för B-objekt är
därför ett som är ekonomisk, genom
att sammanföra behov i
Beställningscykeln.

80 procent av artiklar kan använda den
här principen.

Kan användas, utan
planeringsparametrar.

Fast orderkvantitet Använd för C-artiklar.

Kombinera med
beställningspunktparametrar.

Använd för låg-nivå komponenter i
produktionen.

Använd inte, om artikeln har
reserverats ofta.

C-objekt, till exempel tekoppar, är låg-
värde artiklar med hög, och
regelbunden orderomsättning. Den
bästa partiformningsmetoden för C-
objekt är därför ett som garanterar
konstant tillgänglighet, genom att alltid
hålla sig över en beställningspunkt.

Om användaren reserveras ett antal för
något avlägset behov, störs
planeringsgrunden. Även om den
planerade distributionslagernivån är
accepterad av ordermottagaren med
hänsyn till beställningspunkten, kan det
hända att antalet inte är tillgängligt på
grund av reservation.

INSTÄLLNINGSALTERNATIV BEST PRACTICE KOMMENTAR



Maximalt antal Använd för C-objekt med höga
lagerhållningskostnader eller
lagringsbegränsningar.

Kombinera tillsammans med en eller
flera orderändringar (lägsta/max
partistorlek eller Partistorleksmultipel).

C-objekt, till exempel tekoppar, är låg-
värde artiklar med hög, och
regelbunden orderomsättning. Den
bästa partiformningsmetoden för C-
objekt är därför ett som garanterar
konstant tillgänglighet, genom att alltid
hålla sig över en beställningspunkt, men
under en maximal lagerkvantitet.

Om du vill ändra den föreslagna order,
kan du behöva minska partistorleken till
en angiven maximal partistorlek, öka till
en angiven minimal partistorlek eller
avrundad uppåt för att uppfylla en viss
partistorleksmultipel. Obs! Lagret
stannar då mellan beställningspunkt
och högsta antal, om använd med en
beställningspunkt.

INSTÄLLNINGSALTERNATIV BEST PRACTICE KOMMENTAR

Se även
Skapa metodtips: leveransplanering
Designdetaljer: Partiformningsmetoder
Designdetaljer: Order
Designdetaljer: Parti-för-parti
Designdetaljer: Fast orderkvantitet
Designdetaljer: Maximalt antal
Skapa komplexa moduler med hjälp av bästa praxis
Arbeta med Business Central

https://docs.microsoft.com/sv-se/dynamics365/business-central/design-details-reordering-policies
https://docs.microsoft.com/sv-se/dynamics365/business-central/design-details-order
https://docs.microsoft.com/sv-se/dynamics365/business-central/design-details-lot-for-lot
https://docs.microsoft.com/sv-se/dynamics365/business-central/design-details-fixed-reorder-qty
https://docs.microsoft.com/sv-se/dynamics365/business-central/design-details-maximum-qty


Lägga upp bästa praxis: Värderingsprincip
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INSTÄLLNINGSALTERNATIV BEST PRACTICE KOMMENTAR

FIFO Använd där produktkostnaden är fast.

Använd för artiklar med ett begränsat
hållbarhetstid, eftersom den äldsta
varor behöver säljas innan deras
hållbarhetstid passerat.

En artikels styckkostnad är det verkliga
värdet på en mottagen artikel, vald
enligt FIFO-regeln.

I lagervärdering antas det att de första
artiklarna in i lagret säljs först. Obs! När
priser stiger visar balansräkningen ett
högre värde Det betyder att
skatteskuler ökar, men kreditpoängen
och förmåga att låna kontant ökar.

LIFO (Sist in, först ut) Använd där lagernivåer är konsekvent
underhållna eller ökar med tiden.

En artikels styckkostnad är det verkliga
värdet på en mottagen artikel, vald
enligt LIFO-regeln.

I lagervärdering antas det att de
senaste artiklarna in i lagret säljs först.
Obs! När priser vill stiger, minskas
värdet på resultaträkningen. Det
betyder att skatteskuler minskar, men
din förmåga att låna kontant försämras.
Viktigt: Tillåts inte i många
länderregioner, eftersom det kan
användas för att dölja vinst.

Genomsnitt Använd där produktkostnaden inte är
fast.

Använd där lager travas eller blandas
samman och inte kan åtskiljas, till
exempel kemikalier.

En artikels styckkostnad är den exakta
kostnaden för mottagandet av den
aktuella enheten.

Specifik Använd i produktionen eller handel
med enkelt härledas artiklar med i höga
kostnadspris.

Använda för artiklar, som lyder under
regler.

Använd för artiklar med serienummer.

En artikels styckkostnad beräknas enligt
den genomsnittliga styckkostnaden vid
varje tidpunkt efter ett inköp.

För lagervärdering förutsätts att alla
lagerartiklar säljs samtidigt.

Värderingsprincipen på artikelkortet anger hur artikelns kostnadsflöde registreras och om ett faktiskt eller
budgeterat värde ska kapitaliseras och användas i kostnadsberäkningen.

Det är viktigt att ange rätt värderingsprincip enligt artikeltyp och affärsmiljö för att garantera ekonomiska lager.

I tabellen nedan finns bästa metod för hur du lägger upp fältet Värderingsprincip. Mer information finns i
Designdetaljer: Värderingsprinciper.



Standard Använd där kostnadskontroll är kritisk.

Använd i upprepande produktion för
att värdera kostnaderna för direkt
material, direkt arbete och
produktionsoverheadkostnad.

Använd när det finns funktion och
personal som underhåller standarder.

En artikels styckkostnad är förinställd
baserad på uppskattning.

När den verkliga kostnaden senare
realiseras, måste standardkostnaden
justeras med den verkliga kostnaden via
skillnadsvärden.

INSTÄLLNINGSALTERNATIV BEST PRACTICE KOMMENTAR

Se även
Designdetaljer: Värderingsprinciper
Designdetaljer: Lagerkalkylering
Skapa komplexa moduler med hjälp av bästa praxis
Arbeta med Business Central



Konfigurera ett företag med RapidStart Services
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NOTENOTE

OM DU VILL SE

Skapa ett nytt företag och importera grundläggande
inställningsdata och mallar.

Ställa in företagskonfiguration

Distribuera det konfigurerade paketet till kunden för
implementering.

Koppla konfigurationen till nya företag

Definiera och validera kundens installationsvärden för alla
viktiga områden, till exempel företagsinformation,
redovisning, lager, försäljning och produktion.

Samla in kundinställningsvärden

Konfigurera huvuddataposter med mallar för att förbereda
migrering av befintliga kunddata.

Förbereda migrering av kunddata

Definiera tabeller och fält, kontrollera befintliga kunddata och
migrerar data i Business Central-databasen.

Migrera kunddata

Du kan skapa ett nytt företag i Business Central med RapidStart Services som är ett verktyg som har utformats
för att förkorta distributiontider, förbättra kvalitet på implementeringen, införa en metod med upprepning vid
implementeringar och öka produktiviteten genom att automatisera och underlätta återkommande uppgifter.

Med hjälp av RapidStart Services får du en översikt över processen i ditt nya företag genom att tillhandahålla ett
formulär där du kan lägga upp tabeller som ofta används i konfigurationer av nya företag. När du gör detta kan
du skapa ett frågeformulär som hjälper dina kunder genom att samla in information om inställningar. Kunderna
får valet att använda frågeformuläret för att skapa moduler eller öppna sidan med inställningar direkt och göra
inställningarna där. Och viktigast av allt: RapidStart Services hjälper dig som kund att förbereda företag med
standardinställningsdata som du kan finjustera och anpassa. Slutligen, när du använder RapidStart Services, kan
du konfigurera och migrera befintliga kunddata som till exempel en lista över kunder och artiklar till det nya
företaget.

Du kan använda följande komponenter för att snabba på inställningen av ditt företag:

Konfigurationsguide
Konfigurationskalkylark
Konfigurationspaket
Konfigurationsmallar
Konfigurationfrågeformulär

Det finns delar av Business Central som måste ställas in manuellt. Dessa omfattar att lägga till användare, lägga upp
bokföringsperioder och ställa in enhetskoder för affärsstöd. Mer information finns i Skapa Business Central.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.



Förbered för att återanvända konfigurationer för företag i
andra företag.

Så här skapar du anpassade konfigurationspaket för företag

Hitta lösningar till kända problem i RapidStart Services-
verktyget.

Tips och råd: RapidStart Services

OM DU VILL SE

Se även
Administration
Ställa in Business Central
Skapa komplexa moduler med hjälp av bästa praxis



Ställa in företagskonfiguration
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FÖR ATT GÅ TILL

Planera en företagskonfiguration genom att fylla i
konfigurationskalkylarket.

Så här hanterar du företagskonfigurationen i ett kalkylark

Skapa ett konfigurationspaket, anpassa ett paket, tilldela
tabeller till ett paket, granska eller ändra kunddata, skapa det
nya företaget och flytta testdata till produktionsmiljön.

Förbered ett konfigurationspaket

Se även

Implementeringsprocessen börjar med Microsoft-partnern. Partnern är ansvarig för att tänka igenom
konfigurationdetaljerna och för att skapa ett paket som en kund enkelt kan använda. Innan du skapar ett nytt
företag bör du planera hur det ska konfigureras. Du måste beakta grundläggande inställningsdata och vilka slags
data din Business Central-lösning kräver. Samla sedan ihop all denna information i konfigurationspaket.

RapidStart Services ger dig också de verktyg som du använder för att migrera bakåtkompatibla data, t.ex. kunder
och leverantörer.

Vi rekommenderar att du skapar konfigurationspaket där de flesta inställningstabellerna redan är ifyllda så att
kunder bara behöver ändra några få inställningar när paketet används. När du till exempel skapar ett nytt företag
kommer tabellerna Nr-serier och Nr-serierad att fyllas i med en uppsättning nummerserier och startnummer.
Motsvarande Nr-serie i inställningstabellerna fylls också i automatiskt. Du måste inte att göra arbetet med att
specificera nummerserier och andra grundläggande inställningsdata. Du kan också ändra alla standarddata
manuellt för RapidStart Services genom att använda konfigurationsförslaget.

Konfigurationspaketen skapas utifrån ett förkonfigurerat företag. När du har skapat ett företag som uppfyller dina
behov kan du skapa ett konfigurationspaket som innehåller viktig information från det här företaget. Då kan du
använda den när du skapar ett nytt företag som ska konfigureras på samma sätt.

Om du vill underlätta importen av huvuddata, som kund- och leverantörsinformation, kan du använda
konfigurationsmallar. Konfigurationsmallar innehåller en uppsättning standardinställningar som automatiskt
tilldelas de transaktioner som importeras till Business Central.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.

Konfigurera ett företag med RapidStart Services
Administration



 

Så här hanterar du företagskonfigurationen i ett
kalkylark
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Så här öppnar du konfigurationskalkylarket

Så här lägger du till en tabell i kalkylarket

Konfigurationskalkylarket är centralplatsen där du kan planera, spåra och utföra ditt konfigurationsarbete. Du kan
skapa ett kalkylark för varje företag som du arbetar med, eller skapa ett standardkonfigurationskalkylark som kan
användas för att konfigurera flera identiska företag.

Det första steget för att skapa ett konfigurationspaket är att välja ett företag som du redan har upprättat och
ändrat så att det passar många av dina behov. Detta företag fungerar som baslinje för ditt konfigurationsarbete
med nya företag. I kalkylarket anger du vilka tabeller som ska kontrolleras och hanteras i konfigurationen.
Eftersom de flesta tabeller i Business Central har samband och beroenden med andra tabeller, bör du även
inkludera de relaterade tabeller som behövs. Tillsammans ska dessa tabeller sedan fungera som struktur, som du
kan skapa ett nytt företag kring. I följande steg får du hjälp att skapa paket och distribuera konfigurationen.

Som hjälp i spårning och granskning av ditt arbete kan du använda faktaboxen Konfig. pakettabell för att visa
information om poster. Använd den konfiguration. Relaterade tabeller faktabox för att övervaka
tabellrelationer.

I följande procedurer ser du hur du lägger till och anpassar tabellinformation för konfigurationen.

1. I Business Central öppnar du företaget som är grunden för konfigurationen och öppnar sedan dess
implementerings-rollcenter för RapidStart Services.

2. Välj ikonen  och ange Konfigurationsformulär och välj sedan relaterad länk.

1. På sidan Konfig. kalkylark väljer du åtgärden Redigera lista.

2. I fältet Radtyp på första raden väljer du Tabell.

3. I fältet Tabell-ID markerar du tabellen som du vill lägga till i konfigurationen.

4. I fältet Sid-ID anger du det sid-ID som är kopplat till tabellen. För standardtabeller fylls detta värde i
automatiskt. För anpassade tabeller måste du ange ID.

5. I fältet Referens anger du adressen (URL) till en dokumentationssida, exempelvis i hjälpen, med
information om bästa praxis eller instruktioner för hur du ska skapa tabellen.

6. Lägg till relaterade tabeller genom att välja åtgärden Hämta relaterade tabeller.



Så här kan du lägga till flera tabeller i konfigurationskalkylarket

NOTENOTE
Relaterade tabeller läggs inte till med åtgärden Hämta relaterade tabeller om något av följande gäller:

Relationen är villkorlig.
Exempel: Om du får relaterade tabeller för tabellen Kund kommer tabellen Lagerställe inte att läggas till eftersom
den bara är villkorligt relaterad till tabellen Kund, nämligen om fältet Lagerställekod i tabellen Kund har fyllts i.
Den relaterade tabellen filtreras.
Exempel: Ett fält i den relaterade tabellen har en WHERE-sats. Anledningen till detta är den komplicerade
relationsinformationen som lagras i systemtabellen Fält som inte är helt tillgänglig för programmet.
Du måste lägga till sådana typer av tabeller manuellt genom att följa steg 4 i den här proceduren.

7. Om du vill ändra den resulterande listan över tabeller väljer du en tabell som du vill ta bort och väljer sedan
åtgärden Ta bort.

8. Upprepa stegen för alla tabeller som du vill lägga till i konfigurationen.

9. Om du vill ta bort dubbletter i tabellinformationen som kan uppstå genom åtgärden Hämta relaterade
tabeller väljer du åtgärden Radera dubblettrader. Det tar bort dubblettabeller som har samma paketkod.

ALTERNATIV DESCRIPTION

Inkludera enbart med data Markera kryssrutan om du vill att bara de tabeller som
innehåller data ska ingå. Du kan t.ex. lägga till en tabell
som redan definierar de vanligaste betalningsvillkoren som
stöds i din lösning.

Ta med motsvarande tabeller Markera kryssrutan om du vill ta med alla relaterade
tabeller. I steg 3 i den här proceduren ser du hur du lägger
till en underuppsättning av relaterade tabeller.

Ta med måtttabeller Markera kryssrutan om du vill ta med alla relaterade
måttabeller.

Ta bara med licensierade tabeller Markera kryssrutan om du bara vill ta med tabeller som
du har åtkomst till, med licensen som du använde när du
skapade kalkylarket.

1. Välj åtgärden Hämta tabeller. Sidan för batch-jobb Hämta konfig. tabell öppnas.

2. I snabbfliken Alternativ anger du de tabelltyper som du vill lägga till i konfigurationen enligt beskrivningen
i följande tabell.

3. På snabbfliken Objekt kan du ställa in filter för att ange vilka typer av tabeller du vill ta med eller utelämna.

4. Välj OK. Business Centraltabeller läggs till i kalkylbladet. Varje transaktion i listan har en rad av typen
Tabell.

5. Om du vill ta bort dubbletter i tabellinformationen som kan uppstå genom åtgärden Hämta tabeller väljer
du åtgärden Radera dubblettrader. Det tar bort dubblettabeller som har samma paketkod.

6. Du kan lägga till tabeller i kalkylarket som är kopplat till en tabell som du har valt. Granska informationen i
faktaboxen Relaterade tabeller om du vill se om det saknas tabeller. Om du vill lägga till relaterade
tabeller för en viss tabell, väljer du tabellen i listan och väljer sedan åtgärden Hämta relaterade tabeller.



Så här kan du definiera en uppsättning fält och poster för en
konfigurationtabell

Så här kan du kategorisera och gruppera funktioner i kalkylarket

NOTENOTE
Relaterade tabeller läggs inte till med åtgärden Hämta relaterade tabeller om något av följande gäller:

Relationen är villkorlig.
Exempel: Om du får relaterade tabeller för tabellen Kund kommer tabellen Lagerställe inte att läggas till eftersom
den bara är villkorligt relaterad till tabellen Kund, nämligen om fältet Lagerställekod i tabellen Kund har fyllts i.
Den relaterade tabellen filtreras.
Exempel: Ett fält i den relaterade tabellen har en WHERE-sats. Anledningen till det är att den ingående
relationsinformationen lagras i den virtuella tabellen Fält och är inte tillgänglig på sidor som
konfigurationskalkylarket av prestandaanledningar.
Du måste lägga till relaterade tabeller med sådana komplexa relationer manuellt genom att följa steg 4 i avsnittet
Så här lägger du till en tabell i kalkylarket.

7. Om du vill ta bort tabeller i den resulterande listan över tabeller, väljer du en tabell som du vill ta bort och
väljer sedan åtgärden Ta bort.

Använd nästa procedur för att ange vilka tabellfält du vill inkludera. När du har gjort denna specifikation kan du
exportera tabellen till Excel och använda tabellstrukturen som mall för att samla in kunddata. Mer information
finns också i Så här förbereder du migrering av kunddata.

1. Markera en tabell i listan över konfigurationstabeller och välj sedan åtgärden Redigera lista.
2. Välj en tabell för vilken du vill ange fältinformation och välj sedan åtgärden Fält.
3. För att välja endast de fält som du vill inkludera, välj åtgärden Rensa inkluderade. Om du vill lägga till alla fält

väljer du åtgärden Ange inkluderade.
4. Om du vill ange att fältdatan inte ska valideras avmarkerar du kryssrutan Validera fält för fältet.
5. Välj OK.
6. För att filtrera en viss uppsättning poster som ska inkluderas i konfigurationskalkylarket väljer du åtgärden

Filter och anger sedan lämpliga filtervärden.

Du kan skapa områden med funktioner och grupper av tabeller i kalkylarket så att liknande funktioner kan
grupperas. Om du t.ex. ställer in kontoplanen för din konfiguration kan du välja att skapa en grupp
bokföringstabeller. Områden används typiskt för att gruppera en uppsättning tabeller som motsvarar ett
funktionellt område. Varje område kan innehålla grupper. En grupp kan användas för att gruppera tabeller som har
en gemensam betydelse.

Följande procedurer beskriver hur du lägger till områdes- och gruppbeteckningar när du har skapat den
ursprungliga listan över tabeller. När du har lagt till dessa kategorier kan du fortsätta lägga till och ändra listan
över tabeller.

1. Infoga en ny rad i kalkylarket i början av ett område.
2. Välj Område i fältet Radtyp. Ange ett Namn på området.
3. Infoga en ny rad i kalkylarket i början av en tabellgrupp.
4. Välj Grupp i fältet Radtyp. Ange ett Namn för området. Gruppnamnet dras in automatiskt.
5. Om du vill flytta tabeller till lämplig kategori markerar du en tabell som ska flyttas och väljer sedan åtgärden

Flytta upp eller Flytta ner. Du kan också ta bort en kalkylarksrad och infoga tabellen igen på önskad plats.

Vissa Business Central-tabeller är standard och datan i dessa kommer troligtvis inte att ändras från



Så här tar du bort en standardtabell i kalkylarket

Så här granskar och anpassar du befintliga databasdata

Så här kan du anpassa data i databasen

Se även

implementering till implementering. För att förbättra din kundfokus kan du ta bort dessa tabeller från kalkylarket
när du har inkluderat dem i konfigurationspaket. När de väl har lagts till fortsätter tabellerna vara en del av
konfigurationspaket.

När du har lagt till alla nödvändiga tabeller i ett konfigurationspaket kan du bestämma vilka tabeller inte ska kräva
kunduppmärksamhet.

NOTENOTE

1. Välj tabellerna och ta bort dem genom att välja åtgärden Ta bort.

Tabellerna finns kvar i paketet även om de tas bort från kalkylarket.

När du skapar ett konfigurationspaket för en lösning kan du visa och anpassa tillgängliga databasdata så att dessa
stämmer överens med dina kundbehov. Databastabellen måste vara kopplad till en sida.

NOTENOTE

1. På sidan Konfigurationskalkylark, identifiera tabellerna med data som du vill visa eller anpassa.

Se till att varje tabell tilldelats ett sid-ID. Som standarden Business Central-tabell fylls detta värdet i automatiskt. För
anpassade tabeller måste du ange ID.

2. Välj åtgärden Databasdata.

Sidan Business Central för sidan öppnas.

3. Granska den tillgängliga informationen. Ändra den efter behov genom att ta bort transaktioner som inte är
relevanta eller lägga till nya.

Ställa in företagskonfiguration
Konfigurera ett företag med RapidStart Services
Administration



 

Förbereda ett konfigurationspaket
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IMPORTANTIMPORTANT

Så här skapar du ett konfigurationspaket

När du konfigurerar ett nytt företag identifieras och hanteras tabellrelationer. Data importeras och kopplas i rätt
ordning. Måttabeller importeras också, om de ingår i konfigurationspaketet. Mer information finns också i Så här
importerar du kunddata.

Om du vill hjälpa kunden att använda konfigurationspaketet kan du lägga till ett frågeformulär eller en
uppsättning frågeformulär i paketet. Frågeformuläret kan hjälpa till kunden att förstå de olika
inställningsalternativen. Frågeformulär skapas vanligtvis för de större inställningstabellerna där en kund kan kräva
ytterligare vägledning om hur han/hon väljer en lämplig inställning. Mer information finns i Samla
inställningsvärden för kund.

Kontrollera att du är på implementerings-rollcentret för RapidStart Services. Mer information finns i Använd
implementerings-rollcentret för RapidStart Services.

När du exporterar och importerar konfigurationspaket mellan två företagsdatabaser ska databaserna ha samma schema för
att alla data säkert ska överföras korrekt. Det betyder att databaserna ska ha samma tabell- och fältstruktur, där tabellerna
har samma primärnycklar och fälten har samma ID och datatyper.

Du kan importera ett konfigurationspaket som har exporterats från en databas och har ett annat schema än i måldatabasen.
Men alla tabeller och fält i konfigurationspaketet som saknas i måldatabasen importeras inte. Tabeller med olika
primärnycklar och fält med olika datatyper importeras inte heller korrekt. Om t.ex. konfigurationspaketet innehåller tabellen
50000, Kund som har primärnyckeln Code20 och databasen som du importerar paketet till innehåller tabellen 50000,
Kundbankkonto som har primärnyckeln Code20 + Code 20, så importeras inga data.

1. Välj ikonen  och ange Konfigurationspaket och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.

3. Fyll i övriga fält på snabbfliken Allmänt. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

4. Om du vill utesluta konfigurationsfrågeformulären, konfigurationsmallarna och
konfigurationskalkylarkstabellerna från paketet markerar du kryssrutan Uteslut konfigurationstabeller.
Annars kommer de här tabellerna att läggas till listan över pakettabeller automatiskt när du exporterar
paketet.

5. Välj åtgärden Hämta tabeller. Sidan Hämta pakettabell öppnas.

6. Välj fältet Markera tabeller. Sidan Konfigurationsurval öppnas.

7. Välj åtgärden Markera allt för att lägga till alla tabeller i paketet, eller markera kryssrutan Vald för varje
tabell i listan som du vill lägga till.

8. Välj OK. Antalet tabeller som du har valt visas i fältet Markera tabeller. Ange ytterligare alternativ och välj
sedan knappen OK. Business Central-tabeller som läggs till på raderna på sidan konfiguration. Paket.

https://docs.microsoft.com/sv-se/dynamics365/business-central/admin-how-to-use-the-rapidstart-services-role-center-to-track-progress


Filtrera och granska din datauppsättningFiltrera och granska din datauppsättning

Ta med en mall för koppling till en tabellTa med en mall för koppling till en tabell

Spara och exportera ett konfigurationspaketSpara och exportera ett konfigurationspaket

Kopiera ett konfigurationspaketKopiera ett konfigurationspaket

NOTENOTE
Du kan också göra detta i konfigurationskalkylarket. Markera tabellerna som du vill ta med i paketet och välj sedan
åtgärden Tilldela paket.

9. Om du vill markera fält som ska tas med från en tabell markerar du tabellen och väljer i fliken Rader sedan
åtgärden Fält. Ange vilka fält som ingår i paketet. Som standard inkluderas alla fält.

För att välja endast de fält som du vill inkludera, välj åtgärden Rensa inkluderade. Om du vill lägga till
alla fält väljer du åtgärden Ange inkluderade.
Om du vill ange att fältdata inte ska valideras avmarkerar du kryssrutan Validera fält för fältet.

10. Bestäm huruvida du har introducerat potentiella fel genom att välja åtgärden Validera paket. Detta kan
hända när tabeller som konfigurationen beror på inte ingår.

11. Välj knappen OK.

När du har förfinat listan över fält som ska ingå från en tabell, kan du se resultatet i Excel.

1. För att filtrera en viss uppsättning poster som ska inkluderas i paketet väljer du i fliken Rader åtgärden Filter
och anger sedan lämpliga filtervärden.

2. På paketkortets flik Rader väljer du åtgärden Exportera till Excel.
3. Bekräfta meddelandena som aktiverar exporten av data till Excel. Den namngivna .xlsx-filen öppnas. Granska

posterna som har exporterats.
4. Stäng Excel.

För vissa tabeller, sådana tabeller som innehåller huvuddata, kan du ange en mall som kopplas till datan. Mallen
kan ta med de obligatoriska fälten som du vill koppla till alla huvuddata, och som du inte vill variera. Du kan till
exempel skapa en mall som kan användas med kunddata. Mallen kan innehålla alla de obligatoriska fälten som
sedan aktiverar konsekvent import av standardiserad information. Informationen som inte kan standardiseras, till
exempel kundnamn, hanteras när du importerar kunddata.

1. På sidan Konfig. paketkort väljer du en tabell och sedan fältet Datamall. En lista över mallar baserade på
tabellen visas.

2. Markera en mall och välj sedan knappen OK.

När paketet är färdigt följer du nästa procedur om du vill spara paketet till en fil. Du kan sedan ge paketet till en
kund eller en partner för användning.

På sidan Konfig. paketkort väljer du åtgärden Exportera paket.

Paketet skapas i en .rapidstart-fil, vilket levererar paketinnehållen i ett komprimerat format.
Konfigurationsfrågeformulär, konfigurationsmallar och konfigurationskalkylark läggs till paketet automatiskt,
såvida du inte väljer att utesluta dem.

Du kan spara filen med ett namn som är meningsfullt för dig, men du kan inte ändra filtillägget. Det måste vara
.rapidstart.

När du har skapat ett paket som uppfyller de flesta av behoven kan du använda det som en grund för att skapa
liknande paket. Det kan påskynda implementeringstiden och gör det lättare att upprepa RapidStart Services.

1. Välj ikonen  och ange Konfigurationspaket och välj sedan relaterad länk.



 

Så här anpassar du ett konfigurationspaket

Så här kan du arbeta med prioriterade tabeller

Så här tilldelar du en tabell till ett konfigurationspaket

NOTENOTE

Så här granskar och anpassar du befintliga databasdata

2. Välj ett paket i listan och välj sedan åtgärden Kopiera paket.
3. I fältet Kod för nytt paket anger du en kod för det nya paketet.
4. Markera kryssrutan Kopiera data om du också vill kopiera databasdata från det befintliga paketet.
5. Välj knappen OK.

Använd konfigurationskalkylarket för att samla ihop och kategorisera information som du vill använda för att
konfigurera ett nytt företag, och ordna tabellerna på ett logiskt sätt. Formateringen i kalkylarket baseras på en
enkel hierarki: områden innehåller grupper, som i sin tur innehåller tabeller. Områden och grupper är valfria, men
nödvändiga om du vill kunna se en översikt över konfigurationsprocessen i rollcentret för RapidStart Services.

1. Välj ikonen  och ange Konfigurationsformulär och välj sedan relaterad länk.
2. Välj Område i fältet Radtyp. Ange ett beskrivande namn i fältet Namn.
3. Välj Grupp i fältet Radtyp. Ange ett beskrivande namn i fältet Namn.
4. Välj Tabell i fältet Radtyp. Välj tabellen som du vill ta med i kalkylarket i fältet Tabell-ID .

Du kan nu tilldela tabellerna till specifika konfigurationspaket som du har skapat eller planerar att skapa. För mer
information, se Så här tilldelar du en tabell till ett konfigurationspaket.

1. Markera kryssrutan Prioriterad tabell för att framhäva en tabell som ofta ska användas under inställning av
en typisk kund, till exempel tabellen Redovisningskonto. När en tabell har den här beteckningen ska en kund
enkelt kunna filtrera sitt kalkylark för att bara se listan över prioriterade tabeller som behöver åtgärdas.

2. Välj åtgärden Endast visade för att visa den filtrerade vyn. Listan över tabeller innehåller endast de tabeller där
den här kryssrutan är markerad.

När du har definierat tabeller som du vill hantera som en del av konfigurationen, kan du enkelt tilldela tabellerna
till konfigurationspaket. En tabell kan endast tilldelas till ett paket. I följande procedur tilldelar du paketet inifrån
konfigurationskalkylarket.

Du kan också skapa ett paket direkt och lägga till tabeller i det. För mer information, se Så här skapar du ett
konfigurationspaket.

1. Välj ikonen  och ange Konfigurationsformulär och välj sedan relaterad länk.

2. Markera en rad eller en grupp med rader som du vill tilldela till ett konfigurationspaket i
konfigurationskalkylarket, och välj sedan åtgärden Tilldela paket.

3. Välj ett paket i listan eller välj åtgärden Nytt för att skapa ett nytt paket, och välj sedan knappen OK.

Om en tabell inte redan finns i paketet läggs det till nu. Paketkodfältet på kalkylarksraden ska fyllas i med
koden på paketet som tabellen har tilldelats till.

4. Om du väljer ett befintligt paket kan du se hur många tabeller som redan finns i paketet genom att granska
informationen i fältet Antal tabeller.



Så här kopierar du data från en testmiljö till en produktionsmiljö

Se även

När du skapar ett konfigurationspaket för en lösning kan du visa och anpassa tillgängliga databasdata så att dessa
stämmer överens med dina kundbehov. Databastabellen måste vara kopplad till en sida.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Konfigurationsformulär och välj sedan relaterad länk.

2. Identifiera tabellerna med data som du vill visa eller anpassa i konfigurationskalkylarket.

Se till att varje tabell tilldelats ett sid-ID. Som standarden Business Central-tabell fylls detta värdet i automatiskt. För
anpassade tabeller måste du ange ID.

3. Välj åtgärden Databasdata. Sidan för den relaterade sidan öppnas.

4. Granska den tillgängliga informationen. Ändra den efter behov genom att ta bort transaktioner som inte är
relevanta eller lägga till nya.

När du har kontrollerat och testat alla inställningar kan du fortsätta med att kopiera informationen till din
produktionsmiljö. Du skapar ett nytt företag i samma databas.

1. Öppna och initialisera det nya företaget.
2. Välj ikonen  och ange Konfigurationsformulär och välj sedan relaterad länk.
3. Välj åtgärden Kopiera data från företag.
4. På sidan Kopiera från i fönstret Kopiera företagsdata. Sidan Företag visas.
5. Välj det företag som du vill kopiera data ifrån och välj sedan knappen OK. En lista över tabeller som har valts i

konfigurationskalkylarket öppnas. Endast tabeller som innehåller poster tas med i listan.
6. Välj de tabeller som du vill kopiera data ifrån, och välj sedan åtgärden Kopiera data. Välj OK på sidan Kopiera

företagsdata.

Samla in kundinställningsvärden
Ställa in företagskonfiguration
Konfigurera ett företag med RapidStart Services
Administration



Koppla konfigurationen till nya företag
2019-10-14 • 2 minutes to read

FÖR ATT GÅ TILL

Skapa ett nytt företag som ska utföra en
kundimplementering.

Skapa ett nytt företag

Importera och koppla ett konfigurationspaket till ett nytt
företag.

Konfigurera nya företag

Använd en assisterad konfiguration för att enkelt genomföra
en företagskonfiguration.

Så här konfigurerar du ett företag med RapidStart-guiden

Kopiera vanliga värden från ett befintligt företag till ett nytt
inom samma databas.

Kopiera data till nya företag

Använd ett batch-jobb för att överföra gamla kontosaldon till
ett nykonfigurerat företag och välj de resulterande
journaltransaktionerna.

Skapa ingående saldon för journalen

Se även

När du har skapat ett konfigurationspaket är nästa steg att distribuera paketet till kunden för implementering. Du
använder konfigurationspaketet med ett nytt tomt företag.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.

Konfigurera ett företag med RapidStart Services
Administration



Skapa ett nytt företag
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Om du vill använda exempelkonfigurationspaket BASICCONFIG

Så här skapar du ett nytt företag:

Om datatabeller

HuvuddatatabellerHuvuddatatabeller

TABELLNR. TABELLNAMN

15 Redovisningskonto

18 Kund

23 Leverantör

27 Artikel

Innan du kan använda RapidStart Services för Business Central måste du först skapa ett nytt företag för vilket du
vill genomföra en kundimplementering. När du skapar ett nytt företag skapas standardtabeller och sidor för
Business Central men det inte finns några data i dem.

Du kan dessutom tillämpa specifika inställningsdata till företaget, när du har initialiserat det. Information finns i ett
konfigurationspaket, en .rapidstart-fil, med innehållet i ett komprimerat format.

Exempelkonfigurationspaket, inklusive lands-/regionspecifika filer, ingår i demonstrationsföretaget CRONUS.
Använd följande procedurer för att använda exempelkonfigurationspaketet med ett nytt företag.

1. Öppna företaget CRONUS Sverige AB. Mer information finns i Ändra grundläggande inställningar.
2. Välj ikonen  och ange Konfigurationspaket och välj sedan relaterad länk.
3. Välj paketet BASICCONFIG i listan och välj sedan åtgärden Exportera paket.

Använd följande procedur för att skapa ett nytt företag och använd BASICCONFIG-paketet som en del av
processen.

1. Skapa ett nytt företag. Mer information finns i Skapa nya företag i Business Central.
2. Du kan nu importera implementerings-rollcentret för RapidStart Services och importera det

konfigurationspaket som du har exporterat från företaget CRONUS Sverige AB.

När du har skapat ett nytt företag, fylls vissa tabeller i automatiskt, även om ingen företagsmall kopplas. Du kan till
exempel granska standardkoderna för att bokföra och gruppera transaktioner på sidan Källkod. Om du anger en
lokal version av Business Central, ska du granska den här tabellen och överväga alla lokala språkproblem.

Business Central-datatabeller finns i två grundläggande typer: Huvud och Inställningar. När du vill lägga upp en
företagskonfiguration kan du använda dessa typer för att fokusera din konfigurationstrategi.

I följande tabell visas exempel på huvuddatatabeller. När du initialiserar ett nytt företag är de här tabellerna
tomma.



5050 Kontakt

TABELLNR. TABELLNAMN

InställningsdatatabellerInställningsdatatabeller

TABELLNR. TABELLNAMN

98 Redovisningsinställningar

311 Försäljningsinställningar

312 Inköpsinställningar

313 Lagerinställningar

TABELLNR. TABELLNAMN

3 Betalningsvillkor

4 Valuta

6 Kundprisgrupper

5700 Lagerställeenhet

Se även

I följande tabell visas exempel på inställningsdatatabeller där du registrerar inställningsinformation i
konfigurationsfrågeformulär. Tabellerna innehåller basinformation om när företaget skapas.

Förutom inställningsdatatabeller har Business Central också inställningsdatatabeller som anger grundläggande
information om företaget och dess affärsprocesser. I följande tabell visas några av dessa.

Koppla konfigurationen till nya företag
Konfigurera ett företag med RapidStart Services
Administration



 

Konfigurera nya företag
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Så importerar du ett konfigurationspaket

Så här kopplar du paketdata

NOTENOTE

så här kan du ändra och koppla paketdata

Om du vill konfigurera ett nytt företag i din lösningsimplementering följer du vanligtvis tre faser. I den första fasen
importerar du ett konfigurationspaket som är en .rapidstart-fil med konfigurationsinformation. I den andra fasen
ändrar du konfigurationsinformationen och tillämpar den sedan i det nya företaget. I slutfasen granskar du och
rättar eventuella fel.

Följande procedur förutsätter att du har skapat och sparat ett konfigurationspaket. För mer information, se
Förbereda ett konfigurationspaket.

Följande förfaranden förutsätter att du har initialiserat och öppnat ditt nya företag, samt att du använder
implementerings-rollcentret för RapidStart Services.

1. Öppna det nya företaget i Business Central-databasen.
2. Välj ikonen  och ange Konfigurationspaket och välj sedan relaterad länk.
3. Välj åtgärden Importera paket.
4. Navigera till den plats där du har sparat .rapidstart-konfigurationspaketet och välj sedan knappen Öppna.
5. Välj ikonen  och ange Företagsinformation och välj sedan relaterad länk. Ange information om företaget på

företagsinformationskortet. Ta med information som till exempel bankdetaljer. Du kan även ange en logotyp för
företaget.

Alla tabeller som du har tilldelat för att ta med i det nya företaget importeras. I det här läget kan du koppla
paketdata till databasen eller justera och ändra tabelldata för att uppfylla kundens specifikationer.

1. Välj ikonen  och ange Konfigurationsformulär och välj sedan relaterad länk.
2. Välj en tabell som du vill modifiera data för, och välj sedan åtgärden Koppla data. Välj knappen Ja för att

bekräfta kopplingen.
3. Återgå till sidan Konfig. kalkylblad och välj åtgärden Databasdata för att bekräfta att datan nu finns i

databasen och att kopplingen har lyckats.

När du har kopplat data kan du endast se dem i databasen. De finns inte längre i paketet.

1. Välj ikonen  och ange Konfigurationsformulär och välj sedan relaterad länk.
2. Välj en tabell som du vill modifiera data för, och välj sedan åtgärden Paketera data.
3. På sidan Konfig. paketposter gör du dina ändringar. Du kan till exempel ta bort alternativ som inte används.
4. Välj åtgärden Koppla data och sedan knappen OK.
5. Återgå till sidan Konfig. kalkylblad och välj åtgärden Databasdata för att bekräfta att datan nu finns i

databasen och att kopplingen har lyckats.



så här kan du hitta och identifiera ett konfigurationsfel

Så här kan du lösa ett felSå här kan du lösa ett fel

Se även

Det finns vissa typer av fel som kan uppstå när du kopplar data till en databas. Det vanligaste felet är inte att ta
med alla relaterade tabeller som behövs. Du kan åtgärda felen i konfigurationskalkylbladet.

1. Välj ikonen  och ange Konfigurationspaket och välj sedan relaterad länk.

2. Markera det paket som du vill granska och välj åtgärden Redigera.

Tabeller som innehåller fel markeras. Antalet paketfel visas i fältet Antal paketfel.

3. Välj fältet Antal paketfel för att öppna sidan Konfig. paketposter, som listar de poster som innehåller fel.

NOTENOTE

1. Öppna företaget som baseras på ditt konfigurationspaket.

2. Välj ikonen  och ange Konfigurationsformulär och välj sedan relaterad länk.

3. Korrigera fel genom att exempelvis lägga till saknade relaterade tabeller i kalkylbladet.

4. Lägg till tabellerna i ett befintligt konfigurationspaket eller skapa ett nytt paket som innehåller endast de nya
tabellerna. För mer information, se Förbereda ett konfigurationspaket.

5. Öppna det nya företaget som du använder konfigurationen för igen.

6. Importera konfigurationspaketet.

Om du importerar samma paket igen kan du skriva över alla dataändringar som du redan har skapat. Därför kanske
du vill lägga till nya tabeller i ett nytt paket och importera det i stället.

7. Koppla data till databasen enligt beskrivningen i avsnittet Att ändra och koppla paketdata.

Koppla konfigurationen till nya företag
Konfigurera ett företag med RapidStart Services
Administration



Så här konfigurerar du ett företag med RapidStart-
guiden
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Så här konfigurerar du ett nytt företag

Du kan snabbt konfigurera ett nytt företag som du har skapat genom att använda konfigurationsguiden för
RapidStart Services.

I följande procedur har du gett kunden ett konfigurationspaket, som sedan har installerats på en dator. Kunden
öppnar det nya företaget, som inte innehåller några kunddata. Du eller kunden följer stegen i guiden RapidStart
Services som beskrivs i den här proceduren, för att ange grundläggande information om företaget. Guiden
importerar konfigurationspaketet och kopplar sedan paketet till företaget.

IMPORTANTIMPORTANT

1. På implementerings-rollcentret för RapidStart Services väljer du åtgärden RapidStart-guiden.

2. Expandera snabbfliken Steg 1 , som innehåller allmän information om det nya företaget. Ange lämplig
information om det nya företaget i fälten. Det finns ett fält som du måste du fylla i. Fältet Namn. Det är
frivilligt att fylla i övriga fält.

3. Expandera snabbfliken Steg 2, som innehåller kommunikations- och kontaktinformation om det nya
företaget. Ange lämplig information om det nya företaget i fälten.

4. Expandera snabbfliken Steg 3, som innehåller information om bankkonto och betalning för det nya
företaget. Ange lämplig information om det nya företaget i fälten.

5. Expandera snabbfliken Steg 4. Välj knappen AssistEdit och väljer konfigurationspaketet som du vill koppla.
Namnet på konfigurationspaketet som visas. Sedan kan du utföra följande åtgärder, i den angivna
ordningen:

a. Koppla konfigurationen genom att välja åtgärden Koppla paket. Då importeras
konfigurationspaketet och alla paketdatabasdata kopplas på samma gång.

b. Granska konfigurationen när den har kopplats. Med det här alternativet kan du granska
konfigurationsdetaljer och frågeformulär som tillhandahålls av partnern och importera en del
huvuddata som krävs för företaget. Välj åtgärden Konfigurationskalkylark. Mer information finns i
Så här: Slutför konfigurationsfrågeformuläret.

6. Expandera snabbfliken Steg 5. Ange vilket rollcenter som du vill ange som standard för det nya företaget.

Ändra bara ditt rollcenter när du har fyllt i konfigurationen av företaget. Om du har registrerat fler detaljer som du
överväger att ändra, använder du först konfigurationskalkylarket och fortsätter med arbetet. Gå sedan tillbaka till
guiden för att uppdatera din rollcenterprofil, eller välj åtgärden Slutför inställningar.

7. Välj knappen OK.

8. Om du vill kontrollera att konfigurationsinformationen har kopplats till det nya företaget väljer du ikonen 
, anger Företagsinformation och väljer sedan relaterad länk.

Sidan Företagsinformation innehåller information som du har angett.



Se även

Du har nu konfigurerat företaget och kopplat data till det.

Koppla konfigurationen till nya företag
Konfigurera ett företag med RapidStart Services
Administration



Kopiera data till nya företag
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Så här kopierar du data till det nya företaget med RapidStart Services

Se även

Du kan kopiera vanliga värden från ett befintligt företag, förutsatt att båda företagen finns i samma databas. Om
du t.ex har en standardlista över symptomkoder som är gemensamma för alla dina
tjänsthanteringsimplementeringar kan du kopiera koderna enkelt från ett företag till ett annat.

1. Öppna det nya företaget.
2. Välj ikonen  och ange Konfigurationsformulär och välj sedan relaterad länk.
3. Välj alternativet Kopiera data från företag.
4. På sidan Kopiera företagsdata väljer du ett företag att kopiera från i fältet Kopiera från och väljer sedan

knappen OK.
5. Välj en tabell från ett av konfigurationspaketen som du har importerat och välj sedan åtgärden Kopiera data

Koppla konfigurationen till nya företag
Konfigurera ett företag med RapidStart Services
Administration



Skapa ingående saldon för journalen
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Så här kan du koppla transaktionerna i en journal till ett nytt företag

Se även

Business Central innehåller flera batch-jobb som tillhandahålls som hjälp vid överföringen av bakåtkompatibla
kontosaldon till ett nytt konfigurerat företag. Det är enkelt att överföra dessa data för kundjournalen,
leverantörsjournalen, artikeljournalen och redovisningsjournalen.

Det första steget är att skapa ett konfigurationspaket som innehåller inställningstabeller för dessa journaler. I
följande procedur förutsätts att detta steg har utförts. Mer information finns i Skapa redovisningsjournaler. Denna
procedur beskriver de efterföljande stegen, bland annat koppling av paketet som tillhandahålls av en partner.

Innan du börjar rekommenderar vi att du går till implementerings-rollcentret för RapidStart Services då detta ger
rätt sammanhang för ditt konfigurationsarbete. Mer information finns i Ändra grundläggande inställningar.

1. Konfigurera ett nytt företag och koppla ett konfigurationspaket till det. Mer information finns i Konfigurera
ett företag med RapidStart-guiden.

Det nya företaget innehåller inte information om IB till journalen.

2. Öppna konfigurationskalkylarket och importera befintliga data om kunder, artiklar, leverantörer och
redovisningen. Mer information finns också i Så här migrerar du kunddata.

3. Välj exempelvis åtgärden Skapa redovisningsjournalrader.

4. Fyll i snabbfliken Alternativ och ange filter efter behov. Skriv till exempel ett namn i fältet Journalmall.

5. Välj knappen OK. Posterna är nu i journalen, men beloppen är tomma.

6. Exportera journaltabellen till Excel och ange bokförings- och motkontoinformationen manuellt från
bakåtkompatibla data.

7. Importera och koppla tabellinformationen till det nya företaget. Journalraderna är klara för bokföring.

8. Välj journalradtabellen i konfigurationskalkylarket och välj sedan åtgärden Databasdata.

9. Granska informationen och välj sedan åtgärden Bokför.

10. Upprepa stegen för att importera och bokföra alla ingående saldon.

Koppla konfigurationen till nya företag
Konfigurera ett företag med RapidStart Services
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Samla in kundinställningsvärden
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TIPTIP

Så här skapar du ett konfigurationsfrågeformulär

NOTENOTE

Du använder frågeformuläret för konfiguration för att lättare kunna minska din implementeringsarbetsbörda,
detta genom att effektivisera arbetet med att konfigurera det nya företaget. Du kan skapa frågeformuläret för
konfiguration i Business Central och sedan leverera den till kunden som en .xls- eller XML-fil.

Du kan ändra alla standardvärden i ett frågeformulär för att bättre matcha kundbehoven.

Läs mer om hur du definierar värdena i fälten för leveransplanering, Skapa metodtips: leveransplanering.

När kunden har slutfört frågeformuläret kan du importera filen till kundens nya Business Central-företag. Du och
din kund validerar svaren i frågeformuläret innan du kopplar dem till företaget.

Du kan använda ett frågeformulär för att bestämma omfattningen och behoven av konfigurationen. Du kan skapa
ett nytt frågeformulär, eller ändra ett befintligt frågeformulär, genom att lägga till nya fråga eller frågeområden.

Du kan bara skapa frågeformulär för tabeller av omställningstyp. Du kan till exempel använda verktyg för att ge
information på följande sidor :

Företagsinformation
Anl.tillg.inställningar
Redovisningsinställningar
Lagerinställningar
Monteringsinställningar
Produktionsinställningar
Inköpsinställningar
Marknadsföringsinställning
Serviceinställningar
Försäljningsinställningar
Lagerstyrningsinställningar

För att se en komplett lista över inställningstabeller, välj ikonen  och ange inställningar och välj sedan relaterad länk.
Använd flyttningsfunktioner för att bestämma omfattningen för flyttning av transaktion data. Mer information finns i
Migrera kunddata.

1. Välj ikonen  och ange Konfigurationsfrågeformulär och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Ny. Sidan Frågeformulär för inställningar öppnas.
3. Välj åtgärden Frågeområden. Sidan Frågeområden öppnas.
4. Välj åtgärden Ny. Sidan Konfig. frågeområden öppnas.
5. I fältet Tabell-ID väljer du ID på den tabell som du vill samla in information om. Fälten Tabellnamn fylls i

automatiskt.



  

NOTENOTE

Så här slutför du konfigurationsfrågeformuläret

NOTENOTE

Så här kan du fylla i ett frågeformulär från konfigurationskalkylarket

Så här validerar du konfigurationsfrågeformuläret

6. Välj åtgärden Uppdatera frågor. Varje fält i tabellen läggs till det frågeformulär med ett frågetecken efter sin
rubrik.

Du kan formulera om rubriken för att klargöra hur fråga ska besvaras. Om ett fält exempelvis kallas "Namn" kan
du ändra det till att ange "Namn på ." Du kan också ge vägledning i fältet Referens, inklusive en Webbadress till
en sida med ytterligare information.

Du kan även ta bort frågor som du inte vill inkludera i frågeformuläret.

Fältet Svarsalternativ beskriver typen och formatet på svaret med data som är lämpliga. Fältet Svar innehåller
användarinskickad information.

Vid behov, kan du också definiera standardsvar i fältet Svar. Dessa värden används som standard för anpassad installation.
Personen som fyller i profilfrågeformuläret kan dock ändra och uppdatera svaret.

Du använder frågeformuläret för konfiguration för att strukturera och dokumentera en detaljerad diskussion om
kundens specifika behov. Du kan också använda det för att samla inställningsdata från kunden för att konfigurera
relevanta Business Central inställningstabeller, t.ex redovisningen, lager och kunder.

Du kan också skapa ett eget frågeformulär för konfiguration om så behövs.

1. Öppna det företag som du vill slutföra frågeformuläret för.
2. Välj ikonen  och ange Konfigurationsfrågeformulär och välj sedan relaterad länk.
3. Välj frågeformuläret för företaget och välj sedan åtgärden Exportera till Excel, alternativt åtgärden Exportera

till XML.
4. Låt kunden slutföra konfigurationsfrågeformuläret genom att ange svaren i Excel-arbetsboken. Det finns

formulär för varje frågeområde som har skapats för frågeformuläret.
5. Spara Excel-arbetsboken som XML-data. Välj åtgärden Importera från XML och välj .xml-filen med kundens

svar.
6. Välj åtgärden Frågeområden för att inleda processen med att validera och tillämpa svaren i

konfigurationsfrågeformuläret.

Följande process visar ett alternativt sätt att använda konfigurationsfrågeformulär. Vi förutsätter att
konfigurationspaketet som du har fått innehåller frågeformulär.

1. Öppna konfigurationskalkylarket när du har importerat ett konfigurationspaket.
2. För varje tabell där det finns ett frågeområde väljer du åtgärden Frågor. Sidan med frågeformuläret öppnas.
3. Svara på frågorna och välj sedan åtgärden Koppla svar.
4. Välj OK för att stänga frågeformuläret.

Det är viktigt att validera frågeformuläret för konfiguration innan du kopplar det mot Business Central-formatet.
Det är även en sätt att se till att dataformatering bevaras under import från Excel.



NOTENOTE

Så här kopplar du svar från konfigurationsfrågeformuläret

Så här kontrollerar du att svar har kopplats korrektSå här kontrollerar du att svar har kopplats korrekt

Se även

En gemensam valideringsuppgift är att kontrollera att textsträngar inte anges i datumfälten. Denna
granskningsprocess är nödvändig eftersom svarsformatet i frågeformuläret inte valideras automatiskt när du kör
funktionen Koppla svar.

Vanligtvis är validering av frågeformulär för konfiguration en manuell process. Men det finns kontroller för regionala
formateringsinkonsekvenser. Dessutom kan det uppstå fel om strukturen på Business Central-databasen inte motsvarar
strukturen på flyttningsdatabasen.

1. På sidan Konfigurationsfrågeformulär markerar du relevant frågeformulär och väljer sedan åtgärden
Frågeområden.

2. Öppna relevant frågeområde.
3. För varje fråga, verifiera att värdet i fältet Svar motsvarar format som tillhandahålls i fältet Svarsalternativ.

Kontrollera till exempel att adressen för ett företag är i textformat.
4. Om du hittar fel, kan du utföra felsökning och göra korrigeringar i Excel, genom att exportera frågeformuläret

och sedan importera det på nytt. Du kan även korrigera fel direkt i Business Central när du granskar svaren på
sidan Konfig. frågeområde.

5. Upprepa dessa steg för varje frågeområde.

När du har slutfört din validering är din data klar att kopplas till databasen.

Efter att du har importerat och verifierat information från ett frågeformulär för konfiguration kan du överföra
inställningsdatan till de motsvarande tabellerna i Business Central-databasen.

1. Välj ikonen  och ange Konfigurationsfrågeformulär och välj sedan relaterad länk. Sidan Frågeformulär
för inställningar öppnas.

2. Markera ett konfigurationsfrågeformulär i listan och välj sedan åtgärden Redigera lista.
3. Du kan koppla svar på två sätt.

Om du vill koppla hela frågeformuläret väljer du åtgärden Koppla svar.
För att koppla svar enbart för ett visst Frågeområde väljer du åtgärden Frågeområden, väljer ett
Frågeområde i listan och sedan åtgärden Koppla svar.

1. Kontrollera inställningssidorna för olika huvudområden av Business Central. För att hitta sidan väljer du  gå
till namnet på inställningssidan och välj sedan relaterad länk.

2. Kontrollera att fältet har fyllts i med rätt data från de olika frågeområdena i frågeformuläret för konfiguration.

Du har nu konfigurerat inställningen med kundens verksamhetsinformationen och regler.

Konfigurera ett företag med RapidStart Services
Administration
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TIPTIP

Så här väljer du en datamall

TIPTIP

Skapa en ny datamall.

När du har importerat och kopplat inställningsdatan i den nya databasen, kan du börja migrera kundens befintliga
huvuddata, till exempel artikel- och kundnummer samt namn. För att se till att dessa data, skapas snabbt och exakt
i det nya företaget, måste du använda mallar för att strukturera data.

Vanligtvis skapar du datamallar för följande huvuddatatabeller:

Kontakt
Kund
Artikel
Leverantör

Du kan dock skapa en mall struktur för, och koppla dem till valfri tabell i Business Central.

Du kan också använda datamallar för dagliga operationer för att skapa nya poster som baseras på mallar. Dessa datamallar
fungerar bara för de huvuddata tabellerna som stöds. Mer information finns i exempelvis Registrera nya artiklar.

När du importerar kunddata från en fil, på samma sätt som för objekt, hämtas obligatoriska fältdata från den
länkade datamallen. När du skapar en ny artikel anger du endast allmän information som namn, beskrivning och
pris, och hämtar resten av obligatoriska fältdata från en vald datamall.

När du skapar en ny huvuddatapost, till exempel ett kundkort, är vissa fält obligatoriska och måste fyllas i. Du kan
gruppera de flesta obligatoriska fält, till exempel bokföringsgrupper och betalningsvillkor, för att skapa huvuddata
registrerar enklare och stabilare. Du kan till exempel gruppera obligatoriska fält för tabell 18, Kund, som Inrikes,
Utrikeseller Exportera typer.

När du väljer en befintlig datamall måste du utvärderar om de mallar som du skapat för det nya företaget är
tillräckliga för kunden. Granska fälten och värdena för att bestämma vilka mallar som är lämpligt för ett nytt
företag.

Med dessa datamallar kan du också snabbt skapa nya poster. Använd dem för snabbare och mer korrekt dataskapande. Mer
information finns i Registrera nya artiklar.

1. Välj ikonen  och ange Konfigurationsmallar och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Konfigurationsmallar väljer du en datamall i listan och sedan åtgärden Redigera.

Om standardmallarna inte uppfyller behoven kan du skapa nya mallar eller lägga till fält i en befintlig mall. Om
standardmallarna är tillräckliga, kan du använda dem för att skapa transaktioner som baseras på huvuddatamallar.

Du kan skapa en ny datamall, om standardmallarna inte inte uppfyller behoven för ditt nya företag. Om du skapar



Kopiera en befintlig datamallKopiera en befintlig datamall

Så här skapar du ett datamallhuvud manuelltSå här skapar du ett datamallhuvud manuellt

Så här skapar du en datamallrad manuelltSå här skapar du en datamallrad manuellt

För att exportera till en mall i Excel

fler än en kan det vara praktiskt att anta en namnpraxis för fältet Kod.

Varje mall består av ett huvud och rader. När du skapar en mall, kan du ange vilka fält som alltid ska användas för
data av en viss typ. Du kan till exempel skapa olika kundmallar som ska kopplas till olika kundtyper. När du skapar
kunden som använder en mall kan du använda malldata för att fylla i vissa fält i förväg.

Du kan snabbt skapa en ny datamall genom att kopiera information från en befintlig datamall, som du sedan
redigerar.

1. Öppna sidan konfigurationsmallar.
2. Välj åtgärden Ny.
3. Fyll i fältet Kod.
4. Välj åtgärden Kopiera konfigurationsmall.
5. På sidan konfigurationsmallar, markera en befintlig mall som du vill kopiera och välj sedan knappen OK.

Tabell-ID, tabellnamn och rader på den befintliga datamallen infogas i den nya mallen.

1. Öppna sidan konfigurationsmallar.
2. Välj åtgärden Ny.
3. Fyll i fältet Kod.
4. I fältet Tabell-ID anger du den tabell som denna mall avser. Fältet Tabellnamn fylls i automatiskt när fältet

Tabell-ID ställs in.

TIPTIP

NOTENOTE

1. På första raden väljer du fältet Fältnamn. På sidan Fältlista visas en lista över tabellens fält.

2. Markera ett fält och välj sedan knappen OK. Fältet Fälttext fylls i med fältnamnet.

3. I fältet Standardvärde anger du ett lämpligt värde. I vissa fall kan du behöva använda ett värde som inte
finns tillgängligt i databasen. I så fall kan du markera kryssrutan Hoppa över relationskontroll för att
göra det möjligt att applicera data utan fel.

Eftersom fältet Standardvärde inte har ett uppslag till motsvarande Business Central-fältalternativ kopierar och
klistrar du in det värde som du vill ha från den relaterade sidan till mallen.

4. Markera kryssrutan obligatorisk om användare måste fylla i det aktuella området.

Kryssrutan är endast för information. Ingen affärslogik behövs. Till exempel kan användare inte skicka en faktura om
postgrupper inte har konfigurerats. Du kan välja kryssrutan obligatorisk för de här fälten för att fylla i dem och
därmed undvika en bokföringsfel senare.

5. I fältet Referens anger du nödvändig information om fältet.

6. Välj OK.

Du kan skapa en Excel-arbetsbok att använda som mall baserat på strukturen i en tabell för en befintlig databas,
snabbt och effektivt. Du kan sedan använda mallen för att samla ihop kunddata i ett konsekvent format för senare



NOTENOTE

Så här kan du importera från en mall i Excel

Så här skapar du en post från en konfigurationsmall

Så här använder du en konfigurationsdatamall på en post

import till Business Central.

1. Välj ikonen  och ange Konfigurationsformulär och välj sedan relaterad länk.
2. Lägg till en tabell i listan eller välj en befintlig tabell. Mer information finns i Administrera

företagskonfigurationer i ett kalkylark.
3. Definiera fälten från tabellen som ska ingå i mallen.
4. Välj åtgärden Exportera till mall.
5. Ange ett namn och spara Excel-filen. Excel-arbetsboken öppnas automatiskt.

Nu kan du ange kunddata i Excel-bladet. Om du har exporterat flera tabeller är varje tabell ett eget blad. Spara
arbetsboken innan du fortsätter med nästa process.

Följande fel kan uppstå om du kör en engelsk version av Excel men har konfigurerat regionala inställningar för ett annat
språk än engelska: "Gammalt format eller ogiltig bibliotekstyp." Kontrollera om språkpaketet för språket som används har
installerats för att åtgärda felet.

1. På sidan Konfigurationsformulär och sedan väljer du åtgärden Importera från mall.
2. Navigera till mallkalkylarket som du har skapat och klicka på åtgärden Öppna.
3. Om du vill lägga till insamlade kunddata i databasen väljer du åtgärden Koppla Data.

När du kopplar data från en mall i Excel till en undertabell som även har en konfigurationsmall kopplad till sig i
konfigurationspaketet, kopplas standardfältvärdena från konfigurationsmallen också.

En transaktion med data som kopplas på det här sättet är fullständig eftersom den består av data som har angetts
av användaren i Excel plus standardvärden som anges i konfigurationsmallen.

Du kan använda strukturen av data som finns i datamallarna för att konvertera din information till poster i
databasen, en efter en. För att kunna göra det använder du funktionen Skapa instans. Detta är en miniatyrversion
av datamigreringsprocessen och kan vara användbar för att skapa prototyper eller hantera mindre
dataskapningsuppgifter.

Nedan visas hur du skapar ett artikelkort från en artikeldatamall. Du kan skapa en post från en datamall med
samma procedur.

1. Välj ikonen  och ange Konfigurationsmallar och välj sedan relaterad länk.
2. Välj mallen Artikel och sedan åtgärden Redigera. För mer information, se Att skapa en datamall.
3. Välj åtgärden Skapa instans. Ett artikelkort skapas.
4. Välj knappen OK.
5. För att granska de nya artikelkorten, välj ikonen  och ange Artiklar och välj sedan relaterad länk.
6. Öppna det nya artikelkortet.
7. Expandera olika snabbflikar och verifiera att informationen skapas rätt på dem.

Du kan koppla en datamall till valfri post, som finns i Business Central och använda den här metoden för att ändra
en transaktion. Men när du gör det, skriver du över befintliga värden i transaktionen med de i mallen. Därför bör
du vara försiktig när du kopplar en mall till befintliga poster.



WARNINGWARNING

Se även

Funktionen Koppla mall skriver över befintliga data i en post. Om den här funktionen används i huvuddataflytt, kommer
den att skriva över importerade data när du skapar poster.

Följande procedur baseras på ett nytt kundkort.

1. Skapa en kund. Mer information finns i Registrera nya kunder.
2. På sidan Kundkort väljer du åtgärden Tillämpa mall.
3. På sidan Kundmallar markerar du en av mallarna och väljer sedan knappen OK.

Standardvärdena från den valda kundmallen förs in på kundkortet.

Konfigurera ett företag med RapidStart Services
Administration
Registrera nya kunder
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Så här importerar du konfigurationspaket

NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

Du kan migrera befintliga kunddata från ett befintligt ERP-system till Business Central med hjälp av
dataflyttningsverktyg för RapidStart Services. Du kan använda Excel-filer som databärare. Du kan också flytta data
manuellt genom att ange dem direkt i företaget.

Sidan Flyttningsöversikt och Konfigurationskalkylark ger åtkomst till funktioner och vyer för alla uppgifter
som avser datamigrering. Vi rekommenderar att du migrerar en tabell i taget för att hantera beroenden i dina
data. I flytta kan du också nå huvuddatatabellerna, som innehåller information om kunder, leverantörer, artiklar,
kontakter och redovisningen.

När du skapar ett nytt företag, kan du importera företagsinställningar för det nya företaget. Du importerar
inställningarna från en .rapidstart-fil, vilket levererar paketinnehållen i ett komprimerat format. En motsvarande
uppsättning standarddatamigreringstabeller importeras. Datauppsättningen innehåller huvuddatatabeller och
inställningsdatatabellerna. Den första uppgiften vid datamigrering är att utvärdera om
standardflyttningsinställningen uppfyller det nya företagets behov.

Du kan inte byta namn på en fil som inte redan är ett RapidStart Services konfigurationspaket som en .rapidstart-
konfigurationspaketfil och sedan försöka importera den. Om du försöker att göra det, kommer du att få ett felmeddelande.

Kontrollera att du är på implementerings-rollcentret för RapidStart Services innan du börjar.

När du exporterar och importerar konfigurationspaket mellan två företagsdatabaser ska databaserna ha samma schema för
att alla data säkert ska överföras korrekt. Det betyder att databaserna ska ha samma tabell- och fältstruktur, där tabellerna
har samma primärnycklar och fälten har samma ID och datatyper.

Du kan importera ett konfigurationspaket som har exporterats från en databas och har ett annat schema än i måldatabasen.
Men alla tabeller och fält i konfigurationspaketet som saknas i måldatabasen importeras inte.

Tabeller med olika primärnycklar och fält med olika datatyper importeras inte heller korrekt. Om t.ex. konfigurationspaketet
innehåller tabellen 50000 Kund som har primärnyckeln Code20 och databasen som du importerar paketet till innehåller
tabellen 50000 Kundbankkonto som har primärnyckeln Code20 + Code 20 importeras inte data.

1. Öppna det nya företaget.

2. Välj ikonen  och ange Konfigurationspaket och välj sedan relaterad länk.

3. Välj åtgärden Importera paket. Navigera till det .rapidstart-paket som du vill importera och klicka på
åtgärden Öppna. Under importen expanderas paketinnehållen, och paketposten skapas.

När importen är klar kan du visa antalet konfigurationstabeller som har importerats i fältet Antal tabeller.

4. Om du vill granska listan över konfigurationstabeller väljer du åtgärden Visa.

5. Använd paketet genom att välja åtgärden Koppla paket.



  

Så här skapar du en datamigreringsfil

IMPORTANTIMPORTANT

Så här exporterar du datamigreringsfiler

Så här mappar du värden som ska användas vid import

NOTENOTE
Informationen om datamigreringen baseras på konfigurationsmallar, om du anger en. Du måste först uppdatera
mallen för att ändra listan över fält.

6. Om du vill granska fältvalen markerar du en tabell, klickar på fliken Rader fliken och väljer åtgärden Fält.
Jämför och granska antalet fält som är tillgängliga mot antalet fält där data har kopplats.

Om urvalet av tabeller inte uppfyller dina behov, kan du skapa en eller flera nya datamigreringsfiler. Om filerna är
tillräckliga kan du fortsätta datamigreringen med hjälp av Excel- eller XML-filer.

Du kan skapa nya datamigreringsfiler och anpassa dem för att stödja din verksamhet. Notera att en fil endast kan
användas för att migrera ett fält som har egenskapsuppsättningen FieldClass inställd på Normal.

1. Välj ikonen  och ange Konfigurationspaket och välj sedan relaterad länk.
2. Markera och öppna paketet som du vill använda för att flytta data och välj sedan åtgärden Hämta tabeller.

Sidan Hämta pakettabell öppnas.
3. I fältet TableID anger du ett tabellnummer eller väljer ett tabell-id i listan, till exempel, tabell Kund. Fälten

Tabellnamn fylls i automatiskt.
4. Välj den nya flyttningstabellen, klicka på fliken tabeller och välj åtgärden Fält. Sidan Flyttningsfält öppnas.
5. Rensa kryssrutan Inkludera fält för de fält som du inte vill importera och klicka sedan på åtgärden Ange

inkluderade eller Rensa inkluderade.

Om kryssrutan Inkludera fält är markerad som standard, är det fältet del av primärnyckeln. Urvalet ska inte tas bort,
eftersom eventuella fel kan inträffa, och posten då inte kan importeras.

Om du anger ett fält som har ett samband med en annan tabell, väljs kryssrutan Validera fält automatiskt. Validering kan
leda till uppdatering av andra fält i denna och andra tabeller och körs i fältnummerordning.

En ny flyttningstabell skapas.

När du har bestämt vilka tabeller du vill överföra kunddata till, exporterar du filerna.

1. Välj ikonen  och ange Konfigurationspaket och välj sedan relaterad länk.
2. Markera och öppna paketet som du vill använda för export.
3. Markera den eller de tabell(er) som du vill exportera och klicka sedan på åtgärden Exportera till Excel.
4. Spara den exporterade Excel-filen.
5. Upprepa den här proceduren för alla relevanta datamigreringstabeller. Om du väljer flera tabellerna samtidigt

sker exporten av deras data till en gemensam arbetsbok.

Om tabellen är tom innehåller datamigreringsfilen tomma celler för fält som du valde när du väljer eller skapar
flyttningstabeller för ditt nya företag. Om den markerade datamigreringstabellen innehåller data ska den
exporteras.

När du använder data som har importerats från Excel eller från ett RapidStart-paket behandlar och hanterar



MappningsexempelMappningsexempel

Så här lägger du till ytterligare värden i Business Central

Så här rensar du upp och bearbetar data innan du kopplar data

Business Central mappningen utifrån tabellrelationer:

Om du definierar en mappning direkt för ett fält i en tabell använder Business Central den.

Om fältet har en relation till en annan tabell söker Business Central efter den mappning som definierats för
primärnyckelfältet i den relaterade tabellen. Den relaterade tabellen måste dock ingå i
konfigurationspaketet.

Om mappningen av information har definierats på båda platserna, direkt för fältet och för primärnyckeln i
den relaterade tabellen, kommer Business Central att söka efter mappningen på båda platserna.

Om samma mappningar definieras direkt för ett fält och i den relaterade tabellen, men har olika nya
värden, får den mappning som definieras direkt för fältet prioritet över den mappning som definieras för
tabellen som fältet refererar till.

I följande procedurer ska du granska i förväg vilka värden som du vill bibehålla under flyttningsprocessen. För att
utföra följande procedurer kommer du att behöva datamigreringsfiler (.xlsx) som du har exporterat från Business
Central. Mer information finns i så här : exportera flyttningstabeller.

1. Välj ikonen  och ange Konfigurationspaket och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna paketet för det aktuella företaget.
3. Välj tabellen som du vill mappa värden för, och på fliken Tabeller väljer du sedan åtgärden Fält.
4. För varje fält som du vill koppla väljer du åtgärden Mappa.
5. Ange värdet som du vill ändra i fältet Gammalt värde. Ange värdet som du vill att det gamla värdet ska

ändras till i fältet Nytt värde. Välj knappen OK.
6. Importera kunddata. Mer information finns också i Så här importerar du kunddata.
7. Se om det finns några fel rapporterade i fältet Antal paketfel. Om det finns söker du ned för att visa fel. Sidan

Konfig. paketposter öppnas.
8. Välj åtgärden Visa fel. Du får då följande fel: XX är inget giltigt alternativ. Giltiga alternativ är: XX. Välj

OK.
9. Använd den mappning som du har ställt in genom att välja åtgärden Koppla Data.

Följande exempel visar hur Business Central implementerar mappning av definitioner.

1. Skapa en konfigurationstabell som har en säljare/köpare-tabell Definiera en mappning för fältet Kod.
2. Lägg till ytterligare tabeller i paketet, till exempel Kund och Leveratör. Dessa båda tabeller refererar till tabell

Säljare/köpare via fälten Säljarkod och Köparkod.
3. När du kopplar data beaktas även den mappning du angav för fältet Kod i tabellen Säljare/köpare vid

bearbetningen av fälten Säljarkod och Köparkod.

1. Välj ikonen  och ange Konfigurationspaket och välj sedan relaterad länk.
2. Välj tabellen som du vill lägga till ytterligare värden i, och på fliken Tabeller väljer du sedan åtgärden Fält.
3. Välj kryssrutan som du vill att Business Central ska tillåta ytterligare värden för vid migrering Skapa saknade

koder.
4. Importera kunddata. Mer information finns också i Så här importerar du kunddata.

I vissa fall kan det hända att du vill rensa upp kunddata och bearbeta dem, innan du kopplar dem till databasen.
Om du vill göra det, använd batch-jobbet Konfig.paket - behandla för att åtgärda fel som exempelvis:

Konvertera data och decimaler till det format som krävs av de regionala inställningarna på en användares dator.



    

Så här kan du flytta kunddata

IMPORTANTIMPORTANT

Så här importerar du kunddata

Ta bort inledande/efterföljande blanksteg eller specialtecken.

När du har kört batchjobbet, använd följande procedur för att bearbeta datan.

1. Öppna konfigurationspaketet för företaget.
2. Välj åtgärden Bearbeta data.
3. Använd den mappning som du har ställt in genom att välja åtgärden Koppla Data.

När du har exporterat en flyttningstabell blir ditt nästa steg att skriva in kundens bakåtkompatibla data. För att
underlätta dina arbetsuppgifter kan du dra nytta av XML behandlingsverktygen som ingår i Excel. Du kan även
använda inbyggda Excel funktioner för att hjälp med dataformatering och för att ange data i rätt cell.

Om du behöver hjälp med XML så aktiverar du fliken Utvecklare i Excel-balken och väljer sedan åtgärden Källa
för att visa XML-schemat för din flyttningstabell såsom den visas i Excel.

Följande procedur baseras på en Excel-blad som du har skapat för datamigrering. Mer information finns i så här :
exportera flyttningstabeller.

Ändra inte kolumnerna i Excel-kalkylarken. Om de flyttats, ändras eller tas bort, kan kalkylarket inte importeras till Business
Central.

1. Öppna den exporterade datafilen i Excel. Det finns ett kalkylark med namnet på tabellen.
2. Byt namn på Blad1 för att ange att detta kalkylark ska användas för att omformar data. Kopiera huvudraden

utan formatering från den exporterade tabellen till den nya kalkylarket.
3. Kopiera alla dina kunddata på ett tredje kalkylark. Byt namn på bladet och kalla det Bakåtkompatibla data.
4. Gör en Excel formel för att koppla data i omformnings kalkylarket mellan fälten i den exporterade kalkylarket

och de bakåtkompatibla data för kunden.
5. När du har mappat alla data kopierar du dataintervallet till tabellkalkylarket.
6. Spara filen och se till att du inte ändrar filtypen.

Nu är du redo att importera datamigreringsfilerna som innehåller bakåtkompatibla data för kunder till Business
Central.

När kunddatan har registrerats i datamigreringsfilerna i Excel importerar du filerna till Business Central.

1. Öppna sidan Konfig. paketkort.

2. Välj tabellen som du vill importera data för, och på fliken Tabeller väljer du sedan åtgärden Importera
från Excel.

3. Leta upp och öppna filen du vill importera data från.

4. På sidan Konfig. förhandsgranskning av paket granskar du det innehåll som ska importeras.

Sidan Konfig. förhandsgranskning av paket ger en överblick av Excel-filinnehåll som ska importeras.
Där finns även information om att ett nytt konfigurationpaket har skapats eller en befintlig har uppdaterats
och om nya konfigurationspaketrader (tabeller) har skapats eller om ett befintligt uppdateras.

5. Välj åtgärden Importera.



Så här validerar du kunddata

NOTENOTE

Så här tillämpar du kunddata

Se även

Data från filen importeras till tabellerna i konfigurationspaketet. I fältet Antal paketposter kan du visa antalet
poster som har importerats. Dessutom kan du visa antalet flyttningsfel.

Kunddata måste valideras innan du kan kopplar transaktioner till Business Central-databasen.

Oftast skapas inte inte felaktiga data i databasen. Programmet kan dock blockeras tillfälligt, om en importerad
flyttningstabell innehåller fel.

1. På sidan Flyttningsöversikt, granska fältet antal migreringsfel för att se om några fel inträffade under
importen.

2. Om det finns fel väljer du flyttningstabellen och sedan, på fliken Tabeller, väljer du åtgärden Fel.
Kryssrutan Ogiltig är markerad för varje transaktion som har ett fel.

3. Markera en rad och välj sedan åtgärden Visa fel för att visa fel.

Fältet Feltext innehåller orsaken för felet. Fältet Fältrubrik innehåller fältrubriken på det fält som
innehåller fel.

4. För att korrigera ett fel eller på annat sätt göra en uppdatering: på sidan Flyttningsöversikt, välj åtgärden
Flyttningspost och sedan på sidan Flyttningspost, korrigerar du posten som innehåller felet.

När du har gjort en korrigering, tas posten bort från listan över poster på sidan Flyttningsdatafel.

Nu är du redo för att koppla kundens data till databasen.

När du har importerat alla datamigreringsposter med giltiga, felfria data kan du tillämpa posterna i databasen
Business Central.

1. Öppna sidan Konfigurationspaket.
2. Välj tabellen för den datamigreringsfil som du vill koppla och välj sedan åtgärden Koppla data.

I fältet Antal paketposter kan du visa antalet databasposter som har skapats. I fältet Antal databasposter kan
du bekräfta att rätt antal poster har skapats, detta genom att välja länken i fältet.

Kundföretagets databas är nu skapad, och grunddata har importerats. Ditt nästa steg i implementeringsprocessen
går ut på att utbilda användare, definiera processer, skapa ytterligare data, anpassa rapporter, och så vidare.

Konfigurera ett företag med RapidStart Services
Administration
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Så här skapar du ett anpassat konfigurationspaket för företag

Se även

När verksamheten växer, kommer du antagligen att behöva förlita dig på en uppsättning företagstyper som du
använder med de flesta av dina kunder. Du kan rationalisera implementeringsprocessen genom att omvandla
dessa typer till företagskonfigurationspaket som är tillgängliga för återanvändning.

I allmänhet skapar du ett konfigurationspaket per funktionellt område, till exempel ett paket för din
produktionsfunktion. Då kan du koppla och skapa nya områden i företaget efter behov

En annan metod är att skapa ett paket som innehåller tabellerna för definition av inställningen. Exempel:

Anläggningstillgånginställningar
Redovisningsinställningar
Lagerinställningar
Produktionsinställningar
Inköpsinställningar
Marknadsföringsinställningar
Serviceinställningar
Försäljningsinställningar
Lagerstyrningsinställningar
Bokföringsinställningar
Bokföringsinställningar för moms
Lagerbokföringsinställning

För att se en komplett lista över inställningstabeller, välj ikonen  och ange Manuell inställning och välj sedan
relaterad länk.

1. Skapa ett nytt företag. Mer information finns i Skapa nya företag i Business Central.
2. Ställ in det nya företaget efter behov. Fyll i alla inställningstabeller som behövs.
3. Öppna det nya företaget.
4. Öppna sidan Konfigurationsformulär.
5. Lägg till tabellerna som du vill överföra till ett annat företag i kalkylarket. Tilldela kalkylarksraderna till paketet.
6. Skapa ett frågeformulär för de mest använda inställningstabellerna.
7. Skapa konfigurationsmallar för att göra det lättare att skapa huvuddata, som för kunder eller artiklar.
8. Exportera ditt paket som en rapidstart-fil.

Konfigurera ett företag med RapidStart Services
Administration
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Utnyttja fördelarna med konfigurationsmallar

Konfigurationsfrågeformulär

Batchskapande av journalrader

Migrera transaktioner

Se även

När du konfigurerar företag som använder RapidStart Services finns några tips och trick som du kan använda för
att implementeringen ska gå smidigt.

Konfigurationsmallar kan hjälpa dig att rationalisera din implementering. Genom att använda dem kan du ta med
liknande kunder i segment och sedan utveckla ett implementeringsprotokoll som behandlar alla kunder i ett
segment på ungefär samma sätt. På så sätt kan du tillämpa en nivå av förkonfiguration på varje segment och
fortsätta med en snabb implementering.

Som hjälp vid processen att fylla i ett konfigurationsfrågeformulär bör du överväga att definiera standardsvar för
att ange metodtips.

Vi rekommenderar att du använder datamigreringsverktygen som tillhandahålls för att migrera
journaltransaktioner. Annars, om du använder batch-jobbet för att skapa journalrader, har det en begränsad
omfattning och skapar endast pre-standardfält i en journal. Resten av journalen måste sedan avslutas manuellt.

Vi rekommenderar att du migrerar ingående balanser i följande ordning.

1. Migrera redovisningen av ingående balanser utan att använda underredovisningarna för redovisningskonto.
Använd specifika motkonton för ingående balanser, en inställning för varje underredovisning. Skapa
motkonteringskontona för att aktivera direkt bokföring.

2. Migrera öppna kundreskontratransaktioner.
3. Migrera öppna artikeltransaktioner.
4. Migrera öppna anläggningstillgångstransaktioner.

Konfigurera ett företag med RapidStart Services
Administration



Använda Business Central som en företagsinkorg i
Outlook
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Skaffa tillägget

TIPTIP

Använda tillägget Information om kontakt

Business Central innebär förmågan att hantera affärsinteraktioner med dina kunder och leverantörer, direkt i
Microsoft Outlook. Med tillägget Business Central kan du se ekonomiska data som relateras till kunder och
leverantörer, samt visa och skicka ekonomiska dokument som t.ex offerter och fakturor.

Det är lätt att komma igång med tillägget Business Central för Outlook. I assisterade konfigurationen Ställ in din
företagsinkorg i Outlook kan du ställa in anslutningen för dig själv och din organisation om din organisation
använder Office 365. Ange ditt Office 365-användarnamn och lösenord om du uppmanas till det och tala om för
oss om du vill få ett exempel på ett e-postmeddelande. Tilläggsprogrammet Business Central läggs sedan till
automatiskt till Outlook. Mer information finns i minimi kraven för Outlook

När du sedan öppnar Outlook visas ett e-postmeddelanden från Dynamics 365 Business Central-
administratören. De nya tilläggen läggs till på Outlook-menyfliken och i webbläsaren, kan du se tillägget
Business Central omedelbart ovanför e-postmeddelandets brödtext. Tillägget uppdateras regelbundet och du får
ett meddelande att det finns en ny version för dig i Outlook.

Om du använder det nya Outlook i en webbläsare, sedan kan Business Central tilläggsprogram vara dolda under fler
åtgärder.

Vissa företag som använder Office 365 begränsar användarnas behörigheter att använda tillägg. Så bör du
kontrollera att du har en Office 365-prenumeration som innehåller e-post och låter dig distribuera tillägg. Om du
vill testa tillägget i alla fall kan du prova Office 365 gratis.

Anta att du får ett e-postmeddelande från en kund som vill ha en offert för vissa artiklar. Direkt i Outlook kan du
öppna tilläggsprogrammet Business Central som känner igen avsändaren som en kund, och öppnar kundkortet
för hans företag. Från denna instrumentbräda kan du se översiktsinformation för kunden samt bläddra ned för
mer detaljer för särskilda dokument. Du kan också studera kundens försäljninghistorik. Om det är en ny kontakt
kan du skapa den som en kund i Business Central utan att lämna Outlook.

I tilläggsprogrammet kan du skapa en försäljningsoffert och skicka tillbaka den till kunden, utan att lämna
Outlook. All information som du behöver för att skicka försäljningsofferten, finns i din företagsinkorg i Outlook.
När du har angivit data kan du bokföra offerten. Därefter kan du skicka den med e-post. Business Central skapar
en .PDF-fil med försäljningsofferten och kopplar den till e-postmeddelandet som du har skrivit i
tilläggsprogrammet.

På samma sätt, om du får ett e-postmeddelande från en leverantör, använder du tillägget för att arbeta med
leverantörs- och inköpsfakturor.

Ibland vill du se fler fält än vad du kan se i tilläggsprogrammet, till exempel när du vill fylla i raderna i en faktura.
För att ge mer utrymme att arbeta med, kan du öppna tilläggsprogrammet på en separat sida. Det är fortfarande
en del avOutlook, men du har mer utrymme. När du anger data för dokumentet den öppnade vyn, sparas

https://products.office.com/try


Skapa fakturor från dina möten

Utföra snabb dokumentsökning

Lägga till tillägg manuellt

Använda andra e-postkonton

Se även

ändringar automatiskt. När du är klar med att ange data för dokumentet, kan du välja knappen OK. När du väljer
tilläggsprogramramen i Outlook uppdateras dokumentet automatiskt med de ändringar som du gjorde i den
öppnade vyn.

Vissa företag registrerar alla fakturerbara avtalade tider i Outlook-kalendern. Med Business Central kan du skapa
fakturan för kunden från kalenderobjektet: öppna den avtalade tiden och du kan öppna tillägget Business Central,
söka efter befintlig information eller skapa en faktura eller ett annat dokument där.

Tilläggsprogrammet Business Central dokumentlänkar ger dig snabb åtkomst till de dokument som nämns i e-
postmeddelande. Tilläggsprogrammet är tillgänglig för ett e-postmeddelande, om ett verifikationsnummer känns
igen i meddelandets brödtext. När du öppnar tilläggsprogrammet får du en snabb åtkomst till dokumentet.

Om du till exempel får ett e-postmeddelande som nämner texten S-QUO100, identifierar Business Central
projektet som en försäljningsoffert och du kan öppna dokumentet i Outlook. I Outlook, välj Dokumentlänkar
omedelbart över e-postmeddelandets brödtext i Outlook. I Outlook Web App väljer du texten S-QUO1001 i e-
postmeddelandets brödtext.

I tilläggsprogrammet dokumentlänkar kan du, ändra och vidta åtgärder med dokument, precis som du kan i
Business Central.

Ibland kan tillägg inte läggas till automatiskt i Outlook. Även om du eller en arbetskamrat körde assisterad
konfigurationsguide för företaget, kanske inte Business Central finns i Outlook. Om det här problemet uppstår,
kan du lägga till tillägget Business Central manuellt.

Först måste du kontrollera att du har tillgång till tillägg i Office 365-kontot. Öppna Outlook i webbläsaren, öppna
ett meddelande, välj Fler åtgärder (...) högst upp i meddelandet och välj Hämta tillägg längst ned i listan. Då
öppnas sidan Tillägg för Outlook där du kan aktivera Business Central för Outlook. När du sedan går tillbaka
till Outlook, bör Business Central skrivas ut.

På samma sätt i den stationära Outlook-klienten kan du kontrollera att Business Central finns med på sidan
Hämta tillägg.

I båda fallen, om Business Central fortfarande inte visas måste du hämta tilläggsmanifestfilerna. För mer
information, kontakta Office 365-administratören.

Tilläggen är avsedda att användas med Office 365. Om du använder Business Central lokalt kan administratören
avgöra om du kan använda Business Central tilläggen i Outlook. Mer information finns i vilken e-postadress kan
jag använda med Business Central? och funktioner som kräver särskilda omständigheter.

Komma igång
Få Business Central på min mobila enhet
Skicka dokument som e-post
Ekonomi
Försäljning
Inköp

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/features-not-implemented-on-premises#features-that-require-specific-circumstances


Minsta krav för Outlook
Använda tillägg i Outlook på Internet

https://support.office.com/en-us/article/Using-Add-ins-in-Outlook-on-the-web-8f2ce816-5df4-44a5-958c-f7f9d6dabdce?appver=OWB150


Synkronisera kontakter i Business Central med
kontakter i Microsoft Outlook
2019-10-14 • 2 minutes to read

Konfigurera synkronisering

Synkronisera kontakter

Du kan visa samma kontakter i Business Central som visas i Outlook om du ställer in synkronisering av kontakter.
Till exempel om du är en säljare kan du göra vissa av ändringar i Outlook och en del av arbetet i Business Central.
Om kontakterna är desamma på båda platser, är ditt arbete enklare.

En dedikerad mapp i Outlook gör det enklare att hitta och du kan ange ett filter för att endast synkronisera
kontakter från Business Central som du vill se i Outlook. När kontaktsynkroniseringen har konfigurerats, kan du
starta synkroniseringen manuellt eller ställa in en automatisk synkronisering som synkroniserar kontakterna enligt
ett schema.

Du kan ange hur du vill synkronisera kontakter med Outlook på sidan Konfigurering av Exchange-
synkronisering i Business Central. En förutsättning är att din användarprofil i Business Central måste ange ditt
Office 365 e-postkonto. Du kan kontrollera detta avsnittet Office 365-autentisering i din användarprofil i listan
användare.

Sedan på sidan Konfigurering av Exchange-synkronisering kan du verifiera att anslutningen till Exchange
fungerar och sedan skapa synkroniseringen av kontakter. Öppna sidan Inställningar för kontaktsynkning och
starta synkroniseringen. Du kan även definiera ett filter för vilka kontakter som ska synkroniseras mellan Business
Central och Outlook. Till exempel kan du registrera ett filter i namn, typ, företag eller liknande. Du kan också ändra
standardnamnet på mappen som kontakterna kommer att synkroniseras till i Outlook. Standardnamnet är Business
Central.

När synkroniseringen har ställts in, synkroniseras alla ändringar som du gör till kontakten i antingen Outlook eller i
Business Central till den andra.

Var och en av dina medarbetare kan också ställa in sin egna Exchange-synkronisering och registrera egna filter på
vilka kontakter som ska synkroniseras.

Om du vill arbeta med kontakter i Business Central, och du sedan tycker att det är lätt att starta synkroniseringen
manuellt när det passar dig från listan kontakter. Välj bara åtgärden synkroniseras med Office 365 och bestäm
sedan om du vill ändra det filter som du har lagt upp. När du väljer OK kommer synkroniseringen att startas
omedelbart och de senaste ändringarna tillämpas på dina kontakter i Outlook.

I listan kontakter, kan du synkronisera kontakterna på två sätt:

Synka med Office 365

Denna åtgärd synkroniserar alla ändringar från Business Central till Office 365 efter att föregående
synkronisering baserats på senast ändrade. Inga kontakter från Office 365 synkroniseras tillbaka till
Business Central också. Detta är vanligtvis snabbare än att göra en fullständig synkronisering.

Full synkning med Office 365

Denna åtgärd synkroniserar alla kontakter i båda riktningar oavsett senast synkroniserad och senast
ändrades.



Se även

I båda fallen synkroniseras bara kontakter från Outlook om de har alla nödvändiga fält ifyllda. De obligatoriska
fälten för synkronisering med Office 365 är namn, e-postadress och de måste vara av typen Person. Business
Central är huvudkontaktinformation, så kontaktinformation i Business Central kommer att sparas i händelse av
kopior.

I Outlook visas kontakter från Business Central i en mapp under andra kontakter i vyn användare. Om du inte
känner till vyn personer i Outlook får du den sedan i navigeringsalternativ längst ned till vänster i Outlook.

Komma igång
Ekonomi
Försäljning
Inköp
Använda kontakter (personer) i Outlook på Internet

https://support.office.com/en-us/article/Using-contacts-People-in-Outlook-on-the-web-1e3438c7-26b2-420c-87de-3cea9d31b5cb?appver=OWB150
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Skicka e-post

Se även

Business Central har djup integration med Office 365 och du kan använda Business Central som en företagsinkorg
i Outlook. Men om du inte har Outlook kan du arbeta med Business Central i webbläsaren eller på en mobil enhet.

Du kan skicka dokument som till exempel fakturor som e-post med ditt företags e-postadress. Från ditt Rollcenter
kan du använda en assisterad konfigurationsguide som hjälper dig att konfigurera e-post. Om du inte använder ett
e-postkonto i Office 365 måste du ange teknisk information om e-postservern. Om du inte har den tillgängliga
informationen, kontaktar du din IT-support.

Komma igång
Använda Business Central som en företagsinkorg i Outlook
Få Business Central på min mobila enhet
Skicka dokument som e-post
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IMPORTANTIMPORTANT

Använda Business Central-instrumentpanelerna i Power BI

NOTENOTE

Så här ansluter du data i Power BISå här ansluter du data i Power BI

Att få insikter om dina Business Central-data är enkelt med Business Central-appar för Power BI. Power BI hämtar
dina data och skapar sedan en förinstallerad instrumentbräda och rapporter baserade på den data.

Du måste ha ett giltigt konto med Business Central och med Power BI. Dessutom måste du hämta Power BI
Desktop om du vill skapa dina egna Power BI-rapporter. Power BI -appar kräver behörighet till de tabeller som
data ska hämtas ifrån. Mer information om kraven beskrivs nedan.

De Power BI-appar som beskrivs i den här artikeln har utformats för att använda Azure Active Directory som
verifieringsmekanism om inget annat anges. Om du vill installera en Power BI- app måste du också ha en Power BI Pro-
licens. När Power BI-appen installerats kan det delas med användare med valfri licenstyp.

Dynamics 365 Business Central har publicerat följande appar för Power BI:

Dynamics 365 Business Central - CRM
Dynamics 365 Business Central - Finance
Dynamics 365 Business Central - Sales
Dynamics 365 Business Central (lokal) - CRM
Dynamics 365 Business Central (lokal) - Finance
Dynamics 365 Business Central (lokal) - Sales

Varje app ger rapporter som du kan söka i:

Välj något visuellt på instrumentbrädan för att få upp en av de underliggande rapporterna.
Filtrera rapporten eller lägg till fält som du vill övervaka.
Sätt fast den här vyn på instrumentbrädan om du vill fortsätta spårningen.
Du kan uppdatera data manuellt och du kan ställa in ett schema för uppdatering. Mer information finns i
konfigurera schemalagd uppdatering.

Apparna har utformats för att fungera med data från alla företag som du har i Business Central. När du installerar
Power BI-appen anger du en eller flera parametrar för att ansluta till Business Central.

Du kan också skapa egna rapporter och instrumentpaneler i Power BI utifrån dina Business Central-data. Mer information
finns i ansluta din affärsdata till Power BI.

1. Öppna webbläsaren, gå till https://powerbi.microsoft.com och logga in på kontot.

2. Välj Hämta Data längst ned i den vänstra navigeringsrutan.

https://powerbi.microsoft.com/en-us/desktop/
https://docs.microsoft.com/power-bi/refresh-scheduled-refresh
https://powerbi.microsoft.com


Vad nu?Vad nu?

Du kan också komma igång från Business Central. Från startsidan går du till rapportval i avsnittet Power
BI. Välj antingen Service eller Min organisation i menyfliken. När något av ovanstående åtgärder är
markerade förs du till antingen galleriet Organisation i Power BI eller till Microsoft AppSource, vilket även
filtreras att bara visa appar relaterade till Business Central.

3. I rutan Tjänster, markera Hämta. Då öppnas en sida som visar AppSource och Appar för Power BI.

4. Markera Appar från fliken Appar för Power BI, välj den Microsoft Dynamics 365 Business Central-app
som du vill använda och välj sedan Hämta nu.

NOTENOTE

5. Ange namnet på den miljö och det företag i din Business Central-app som du vill ansluta till när du ombeds
göra det. Om du inte har skapat flera miljöer anger du produktion. Kontrollera att du anger namnet och
inte visningsnamnet för företagsparametern. Du kan hitta företagsnamnet på sidan Företag i din Business
Central-instans.

Om du ansluter till Business Central lokalt måste du ange parametern webbtjänst-URL. Sök efter detta på sidan
webbtjänster i Business Central. Din Business Central Server-instans måste vara konfigurerad för grundläggande
autentisering och du måste ange en användare och den användarens webbåtkomstnyckel som lösenord. I följande
exempel ersätter du myserver:7048 med ditt Business Central Server namn och CRONUS%20US med ditt företags
namn.
https://myserver:7048/BC140/ODataV4/Company('CRONUS%20US')/

6. När du är ansluten läggs en instrumentpanel och rapporter till i din Power BI-arbetsyta. När den är slutförd
visas information från ditt Business Central-företag.

Försök med att ställa en fråga i rutan Frågor och svar högst upp i instrumentpanelen.
Ändra panelerna på instrumentpanelen.
Välj en panel för att öppna den underliggande rapporten.
Som standard är din datauppsättning inte schemalagd att uppdateras. Du kan ändra uppdateringsschema eller
försöka uppdatera på begäran med uppdatera nu. Mer information finns i konfigurera schemalagd
uppdatering.

https://docs.microsoft.com/power-bi/service-q-and-a-tips
https://docs.microsoft.com/power-bi/service-dashboard-edit-tile
https://docs.microsoft.com/power-bi/service-dashboard-tiles
https://docs.microsoft.com/power-bi/refresh-scheduled-refresh


Power BI i Business Central

IMPORTANTIMPORTANT

Vid första inloggningenVid första inloggningen

Välja Power BI-rapporterVälja Power BI-rapporter

Hämta rapporterHämta rapporter

Hantera rapporterHantera rapporter

Överför rapporterÖverför rapporter

Din startsida i Business Central kan innehålla ett Power BI kontrollelement som kan konfigureras så att det visar
Power BI rapporter på din startsida.

Du måste ha ett giltigt konto med Business Central och med Power BI. Om du vill ändra någon rapport måste du också
hämta Power BI Desktop. Mer information finns i Använda Business Central som en Power BI-datakälla.

När du först loggar in på Business Central kommer du att märka en tom Power BI del på startsidan. Om du ska
kunna visa rapporterna måste du först ansluta till Power BI genom att välja länken kom igång med Power BI.

Business Central kommunicerar sedan med Power BI-tjänsten för att avgöra om du har ett giltigt Power BI-konto.
När din licens har kontrollerats visas Power BI-standardrapporterna på din startsida.

Power BI-kontrollen på startsidan kan visa vilken Power BI-rapport som helst. Om du vill visa en befintlig rapport
väljer du åtgärden Markera rapport i Power BI kommandolistrutan.

På sidan för rapportval visas en lista över alla Power BI-rapporter som du har tillgång till. Den här listan hämtas
från Power BI arbetsytan. Aktivera varje rapport som du vill visa på startsidan och välj sedan OK. Du kommer
tillbaka till din startsida och den sista rapporten som du aktiverade visas. Använd den nedrullningsbara
kommandolistan och använd föregående och nästa kommando för att navigera mellan rapporter.

Om inga rapporter visas på sidan Välj rapporter, eller om du inte ser någon rapport som du vill ha. Du kan välja att
hämta rapporter från min organisation eller från tjänster. Välj min organisation för att gå till de Power BI-tjänster
där du kan visa de rapporter inom organisationen som du har varit rättigheter att visa och lägga till i arbetsytan.
Välj tjänster för att gå till Microsoft AppSource där du kan installera Power BI-appar.

Du kan också välja att skapa nya Power BI-rapporter. När dessa rapporter har publicerats på Power BI arbetsytan
visas de på den här sidan.

I Power BI-avsnittet på startsidan kan du välja åtgärden hantera rapport i kommandolistrutan så att du kan ändra
den rapport som ingick i rollcentret.

Ändringar kan göras i rapporten och sparas. Alla ändringar som du gör i rapporten kommer att ändras för alla
användare som rapporten delas med eftersom du ändrar rapporten som är lagrad i Power BI-tjänsten.

När du är klar med ändringarna väljer du spara. Om det är en delad rapport vill du kanske Spara som om du inte
vill göra ändringen för alla användare. Gå tillbaka till rollcentret så visas den uppdaterade rapporten. Om du
gjorde kommandot Spara som måste du öppna den valda rapportsidan och aktivera den nya rapporten.

Du kan överföra nya Power BI-rapporter och dela dem med alla användare av Business Central. Rapporterna
delas i respektive företag i Business Central.

Om du vill ladda upp en rapport väljer du åtgärden Ladda upp rapport från kommandolistrutan. Du kan sedan
överföra en .pbix-fil som definierar de rapporter som du vill dela. Du kan ändra standardnamn på filen.

När rapporten har överförts till Power BI arbetsytan överförs den automatiskt till Power BI arbetsytorna för alla
andra användare på företaget när nästa loggar in på Business Central.



Systemkrav

Microsoft Dynamics 365 Business Central – CRMMicrosoft Dynamics 365 Business Central – CRM

Microsoft Dynamics 365 Business Central – FinanceMicrosoft Dynamics 365 Business Central – Finance

Microsoft Dynamics 365 Business Central – SalesMicrosoft Dynamics 365 Business Central – Sales

NOTENOTE

Webbtjänster

Felsökning

Du har inte något Power BI-kontoDu har inte något Power BI-konto

Meddelande: det finns inga aktiverade rapporter. Visa en lista med rapporter du kan visa med Välj rapport.Meddelande: det finns inga aktiverade rapporter. Visa en lista med rapporter du kan visa med Välj rapport.

Du behöver en Power BI Pro-licens för att installera Business Central-appen i Power BIDu behöver en Power BI Pro-licens för att installera Business Central-appen i Power BI

"Parametervalidering misslyckades. Se till att alla parametrar är giltiga""Parametervalidering misslyckades. Se till att alla parametrar är giltiga"

För att importera dina Business Central-data i Power BI måste du ha behörighet till de webbtjänster som används
för att hämta data. De webbtjänster som krävs för respektive Power BI-app är:

Försäljningsmöjligheter
Excel-mallen för Visa företagsinformation
Power BI Rapportetiketter

Power BIFinance
Excel-mallen för Visa företagsinformation
Power BI Rapportetiketter

Artikelförsäljning efter kund
Instrumentbräda för försäljning
Excel-mallen för Visa företag
Power BI Rapportetiketter

Business Central lokalt använder samma webbtjänst slutpunkter som Business Central online.

Ett enkelt sätt att hitta webbtjänsterna är att söka efter webbtjänster i Business Central. På sidan webbtjänster ser
du till att fältet publicera är markerat för de webbtjänster som visas ovan.

Instrumentbrädan för Power BI förlitar sig på de publicerade webbtjänsterna som visas ovan, och kommer att
innehålla data från demonstrationsföretaget eller ditt eget företag om du importerar data från den aktuella
finanslösningen. Men om något går fel kommer denna sektion att ge en tillfällig lösning för de vanligaste
problemen.

Inget Power BI-konto har angetts. För att du ska kunna använda ett giltigt Power BI-konto måste du ha en licens
och du måste du ha loggat in på Power BI tidigare för att Power BI arbetsytan ska kunna skapas.

Det här meddelandet visas om det inte gick att distribuera standard rapporten till din Power BI-arbetsyta, eller
rapporten har distribuerats, men inte uppdaterades. Om detta inträffar navigerar du till rapporten i din Power BI-
arbetsyta, välj datauppsättning, inställningar och uppdaterar sedan inloggningsuppgifterna manuellt. När
datauppsättningen har uppdaterats går du tillbaka till Business Central och väljer rapporten manuellt på sidan Välj
rapporter.

Power BI-appar kan endast installeras av användare som har en Power BI Pro-licens. När Power BI-appen
installerats kan du dela den med användare som inte har en Power BI Pro-licens.



Inloggningen misslyckadesInloggningen misslyckades

Felaktigt företagsnamnFelaktigt företagsnamn

Nyckeln matchade inte några rader i tabellenNyckeln matchade inte några rader i tabellen

Historiska data saknasHistoriska data saknas

Jag ser endast data för ett enskilt företagJag ser endast data för ett enskilt företag

Se även

Starta en gratis provperiod!

Det här felet indikerar att den andra parametern är ogiltig.

Den angivna miljöparametern matchar inte någon befintlig Business Central-produktions- eller sandbox-miljö.
Den angivna företagsparametern matchar inte några befintliga Business Central-företag. Kontrollera
företagsnamnet på sidan företag i Business Central.
Vid anslutning till Business Central lokal. Du har angett en ogiltig URL. Du kan kontrollera URL på sidan
webbtjänster i Business Central
En port är inte öppen för att tillåta begäran att gå igenom brandväggen.

Om du får felet Inloggningen misslyckades när du har loggat med dina Business Central
användarautentiseringsuppgifter upplever du förmodligen något av följande problem:

Kontot som du använder har inte behörighet att hämta Business Central-data från ditt konto. Kontrollera att du
har behörighet för de data som krävs i Business Central och försök igen.
Du har valt en annan autentiseringstyp än grundläggande vid anslutning till Business Central lokalt.
Du har inte angett ett giltigt användarnamn eller lösenord.

Ett vanligt fel är att ange företagets visningsnamn i stället för namnet på företaget. Söka efter Företag för att hitta
företagsnamnet. Använda fältet Namn när du anger företagets namn.

Om du anger ogiltiga företagsnamn i samband med anslutningsprocessen kan du få felmeddelandet ”Nyckeln
matchar inga rader i tabellen”. Ange rätt företagsnamn och försök ansluta igen.

När Power BI-appen har installerats och dina data visas i Power BI kan det hända att inte alla data visas.
Datauppsättningar filtreras endast för att returnera föregående 365 dagar av data. Standardvärdet är på plats för
att göra rapporterna snabbare.

I Power BI-appen visas endast data från Business Central-företaget som definierades när Power BI-appen
installerades. Data från ytterligare företag kan läggas till i rapporterna genom att lägga till nya frågor som
använder olika företag som datakälla.

Power BI för konsumenter
Det "nya utseendet" på Power BI-tjänsten
Snabbstart: Ansluta till data i Power BI Desktop
Dokumentation om Power BI
Affärsstöd
Komma igång
Importera verksamhetsdata från andra finanssystem
Ställa in Business Central
Använda Business Central som en Power BI datakälla
Använda Business Central som en PowerApps datakälla
Använda Business Central i Microsoft Flow

https://docs.microsoft.com/power-bi/consumer/end-user-consumer
https://docs.microsoft.com/power-bi/service-new-look
https://docs.microsoft.com/power-bi/desktop-quickstart-connect-to-data
https://docs.microsoft.com/power-bi/
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847861


Visa listdata i Power BI-rapporter i Business Central
2019-10-14 • 3 minutes to read

NOTENOTE

Rapportdatauppsättning

Definiera rapportfilter

Dynamics 365 Business Central innehåller ett faktaboxkontrollelement på flera viktiga listsidor som ger ytterligare
information om data i listan. När du flyttar mellan rader i listan uppdateras rapporten och filtrerats för den valda
transaktionen. Du kan skapa anpassade rapporter som ska visas i kontrollen, men det finns några regler som gäller
när du skapar rapporter för att se till att de ger önskat beteende.

Du måste ha ett giltigt konto med Business Central och med Power BI. Du måste också hämta Power BI Desktop för att
skapa egna rapporter. Mer information finns i Använda Business Central som en Power BI datakälla.

När du skapar rapporten i Power BI Desktop, anger du datakällan eller webbtjänsten som innehåller de data som
är relaterade till listan som du vill associera med rapporten. Om du vill skapa en rapport för försäljningslistan ser
du till att datauppsättningen innehåller information om försäljning.

För att filtrera data i rapporter baserat på den post som valts från listsidan, måste primärnyckeln användas som ett
rapportfilter. Primärnycklar måste ingå i datauppsättningen för rapporterna du ska filtrera. Oftast är primärnyckeln
för en lista nr. .

Rapporten krävs för ett grundläggande rapportfilter (inte en sida eller grafiskt filter och inte avancerat filter) för att
filtrera korrekt i Power BI faktaboxkontroll. Filtret som passeras till Power BI-rapporten från varje listsida baseras
på primärnyckeln som beskrivs i föregående avsnitt.

Om du vill definiera ett filter för rapporten, markera primärnyckel i listan över tillgängliga fält och dra och släpp
fältet i avsnittet rapportfilter.

https://powerbi.microsoft.com/en-us/desktop/


Rapportens storlek och färg

Rapporter med flera sidor

Storleken på rapporten måste anges till 325 x 310 pixlar. Detta är nödvändigt för korrekt skalering av rapporten i
tillgängligt utrymme som tillåts av den Power BI faktaboxkontrollen. Om du vill definiera storleken på rapporten,
lägger du fokus utanför rapportens layoutområde och klickar på ikonen färgrulle.

Du kan ändra bredd och höjd på rapporten genom att välja anpassaval i fältet typ.

På samma sätt, om du vill att bakgrunden för rapporten ska blandas med bakgrundsfärgen för Power BI BI
faktaboxkontroll definierar du en anpassad rapportbakgrundsfärgen i E5E5E5. Detta är valfritt.

Du kan skapa en rapport med flera sidor med Power BI. Bilder som du vill ska visas i Business Central-listsidor
måste finnas på den första sidan i rapporten i Power BI.



NOTENOTE

Spara rapporten

Felsökning

Se även

Power BI faktaboxen kan bara visa den första sidan i en rapport. Om du vill visa andra sidor måste du expandera rapporten
och använda flikarna längst ned i rapporten för att navigera till andra sidor.

När du sparar din rapport är det en bra metod att namnet på rapporten innehåller namnet på listsidan som ska
visas i rapporten. Till exempel ordet leverantör måste finnas någonstans i rapportnamnet för rapporter som du vill
göra tillgängliga i leverantörslistan.

Detta är inte ett krav. Det gör däremot valet av rapporter snabbare. Vi skickar in ett filter som baseras på sidans
namn för att begränsa de rapporter som visas när rapportsidan öppnas från en listsida. Du kan ta bort filtret om du
vill ha en lista över rapporter som är tillgängliga för dig i Power BI.

Det här avsnittet beskriver en lösning för de vanligaste problemen som kan uppstå när du skapar Power BI-
rapporten.

Användaren ser inte en rapport på sidan Välj rapport som de vill markera Om du inte kan välja en rapport,
är en möjlig lösning att kontrollera namnet på rapporten så att den innehåller namnet på listsidan. Du kan också ta
bort filtret om du vill ha en fullständig lista över Power BI-rapporter som är tillgängliga.

Rapporten är laddad men tom. inte filtrerad eller felaktigt filtrerad Kontrollera att rapportfiltret innehåller
rätt primärnyckel. I de flesta fall är detta fältet nr. men i tabellen Redovisningstransaktion, till exempel måste du
använda fältet Löpnr.

Rapporten laddas och visas inte på sidan som förväntat Kontrollera att sidan som du vill visa är den första
sidan i rapporten.

Rapporten visas med oönskade grå kanter, är för liten eller för stor

Kontrollera att rapportens storlek är 325 pixlar x 310 pixlar. Spara rapporten och uppdatera sedan listsidan.

Aktivera affärsdata för Power BI
Använda Business Central som en Power BI datakälla
Komma igång
Ställa in Business Central
Ekonomi



Använda Dynamics 365 Business Central som Power
BI-datakälla för att skapa rapporter
2019-10-14 • 2 minutes to read

Att lägga till Business Central som datakälla i Power BI Desktop.

NOTENOTE

Se även

Gör din Dynamics 365 Business Central-data tillgänglig som datakälla i Power BI och bygga kraftfulla rapporter
av din verksamhets status.

Du måste ha ett giltigt konto med Business Central och med Power BI. Dessutom kan du hämta Power BI
Desktop. Mer information finns i snabbstart: Anslut till data i Power BI Desktop.

1. I Power BI Desktop i den vänstra navigeringsrutan väljer du hämta data.
2. I fönstret Hämta data väljer du onlinetjänster, väljer Microsoft Dynamics 365 Business Central och

sedan knappen Anslut.
3. Power BI visar en guide som vägleder dig genom anslutningsprocessen. Du uppmanas då att logga in på

Business Central. Välj Logga in och välj det konto som du vill logga in som. Detta bör vara samma konto som
du loggar in i Business Central med.

4. Välj knappen Anslut för att fortsätta. Power BI-guiden visar en lista över Microsoft Business Central-miljöer, -
företag och -datakällor. Dessa datakällor motsvarar alla de webbtjänster som du har publicerat från respektive
klientorganisation/företag i Business Central.

5. Du kan också skapa en ny webbtjänst-URL i Business Central med hjälp av åtgärden skapa datauppsättning
på sidan webbtjänster med hjälp av den assisterade inställningsguiden Ställa in rapportering eller genom
att välja åtgärden redigera i Excel i någon lista.

6. Ange de data som du vill lägga till i din datamodell och välj knappen Läs in.
7. Upprepa stegen för att lägga till ytterligare Business Central eller andra data till Power BI-datamodellen.

När du har anslutit till Business Central kommer du inte att uppmanas att logga in på nytt.

När data har lästs in kommer den att visas i den högra navigeringen på sidan. Nu har du lyckats ansluta till dina
Business Central-data och är redo att börja skapa Power BI-rapporten.

Innan du skapar rapporten bör du importera Business Central-temafilen. Temafilen skapar en färgpalett så att du
kan skapa rapporter med samma färger som Business Central-appar utan att behöva definiera anpassade färger
för varje bild.

Mer information finns i Power BI dokumentation.

Aktivera affärsdata för Power BI
Affärsstöd
Komma igång
Importera verksamhetsdata från andra finanssystem
Ställa in Business Central
Ekonomi

https://powerbi.microsoft.com/en-us/desktop/
https://docs.microsoft.com/power-bi/desktop-quickstart-connect-to-data
https://docs.microsoft.com/power-bi/consumer/power-bi-consumer-landing/


Snabbstart: Ansluta till data i Power BI Desktop

https://docs.microsoft.com/power-bi/desktop-quickstart-connect-to-data


Använda Business Central i ett automatiskt
arbetsflöde
2019-10-14 • 3 minutes to read

NOTENOTE

NOTENOTE

Att lägga till Business Central som datakälla i Flow.

Du kan använda din Business Central-data som en del av ett arbetsflöde i Microsoft Flow.

Förutom Microsoft Flow kan du nu använda funktionerna för arbetsflöde inom Business Central. Observera att trots att det
finns två separata arbetsflödessystem, kommer alla Flow-mallar du skapar med Microsoft Flow läggas till i listan över
arbetsflöde i Business Central. Mer information finns i Arbetsflöden.

Du måste ha ett giltigt konto med Business Central och med Flow.

1. I webbläsaren, går du till flow.microsoft.com, och loggar in.

2. Välj Mina flöden från menyn längst upp på sidan.

3. Det finns tre sätt att skapa ett flöde; Starta från mall, Starta från tom och Starta från en anslutare. En
mall är ett fördefinierat flöde som har skapats åt dig. Om du vill använda en mall markerar du den och
skapar en anslutning för varje tjänst som ska användas. Med alternativen Starta från tom och Starta från
en anslutning kan du skapa ett nytt flöde helt från början.

4. För att skapa från tom väljer du på sidan Mina flöden, välj Starta från tom och automatiserade flöde.

5. Sök efter Microsoft Dynamics 365 Business Central-anslutaren.

6. Definiera ett namn och välj den utlösare som du vill använda för flödet.

7. I listan över tillgängliga utlösare, välj någon av de Business Central utlösare som är tillgängliga:

När ett leverantörsgodkännande begärs.
När ett godkännande av en redovisningsjournalrad begärs,
När en post tas bort,
När en post ändras,
När en post skapas,
När en post ändras,
När ett godkännande för redovisningsjournal begärs,
När ett kundgodkännande begärs,
När ett artikelgodkännande begärs,
När ett godkännande av ett inköpsdokument begärs, eller
När ett godkännande av ett säljdokument begärs.

8. Flödet omber dig att välja en miljö eller ett företag inom din Business Central-klientorganisation samt de
villkor som du vill hitta bland dina uppgifter.

https://flow.microsoft.com/en-us/


NOTENOTE

Se även

Business Central-anslutaren för Microsoft Flow stöder flera produktions- och miljöer med begränsat läge. Om du inte har
skapat flera produktionsmiljöer med begränsat läge Produktion är de enda tillgängliga alternativ som du kan välja.

Nu har du lyckats ansluta till dina Business Central-data och är redo att börja skapa ditt flöde.

9. För att skapa från en mall väljer du alternativet Starta från en mall.

10. Sök efter Microsoft Dynamics 365 Business Central-mallar.

11. I listan över tillgängliga mallar väljer du någon av mallarna och välj sedan Skapa.

Begär godkännande av Microsoft Dynamics 365 Business Central-försäljningsorder,
Begär godkännande av Microsoft Dynamics 365 Business Central-försäljningsoffert,
Begär godkännande av Microsoft Dynamics 365 Business Central-försäljningsfaktura,
Begär godkännande av Microsoft Dynamics 365 Business Central-försäljningskreditnota,
Begär godkännande av Microsoft Dynamics 365 Business Central-kund,
Begär godkännande av Microsoft Dynamics 365 Business Central-inköpsorder,
Begär godkännande av Microsoft Dynamics 365 Business Central-inköpsfaktura,
Begär godkännande av Microsoft Dynamics 365 Business Central-inköpskreditnota,
Begär godkännande av Microsoft Dynamics 365 Business Central-artikel,
Begär godkännande av Microsoft Dynamics 365 Business Central-leverantör,
Begär godkännande av Microsoft Dynamics 365 Business Central-redovisningsjournal-batch, eller
Begär godkännande av Microsoft Dynamics 365 Business Central-redovisningsjournalrader.

12. I flödet visas en lista över tjänster som används i flödesmallen och ett försök görs att automatiskt ansluta
till dessa tjänster. Om du inte redan har anslutit till en tjänst uppmanas du att logga in på alla de tjänster
som behövs för att ansluta. En grön bockmarkering visas bredvid varje tjänst när en anslutning har utförts.
Välj Fortsätt.

13. Flödet kommer att be dig att välja en miljö eller företag inom din Business Central klientorganisation.
Eftersom varje steg i flödet är oberoende av nästa kan du behöva definiera miljö och företaget flera gånger
när du använder en Business Central-flödesmall.

Mer information finns i Flödesdokumentationen.

Komma igång
Arbetsflöde
Importera verksamhetsdata från andra finanssystem
Hantera användare och behörigheter
Hantera Dynamics 365 Business Central-arbetsflöden
Användarinställningar för godkännande
Ställa in Business Central
Ekonomi

https://docs.microsoft.com/flow/getting-started


2 minutes to read



Ansluta till dina Business Central-data i syfte att
skapa en företagsapp med hjälp av PowerApps
2019-10-14 • 2 minutes to read

NOTENOTE

Att lägga till Business Central som datakälla i PowerApps.

If you want to include data from other tables in [!INCLUDE [prodshort](includes/prodshort.md)] in your app, 
then you must work with a developer to define a custom API in [!INCLUDE [prodshort](includes/prodshort.md)] 
and then consume that custom API through a custom connector in PowerApps. For more information, see [Create a 
custom connector from scratch](/connectors/custom-connectors/define-blank).  

NOTENOTE

Du kan göra din Business Central-data tillgänglig som underlag för datakälla i PowerApps.

Du måste ha ett giltigt konto med Business Central och med PowerApps.

1. I webbläsaren, går du till powerapps.microsoft.com, och loggar in.

2. På startsidan, välj Appar, Skapa en app och Arbetsyta för att skapa en ny arbetsyteapp. Det här
programmet kommer att vara konstruerat för användning på en mobil enhet, men du kan även välja att
använda en annan mall.

Nästa steg för att skapa en PowerApp är att välja data. Välj pilikonen och välj sedan alternativet ny
anslutning i det övre vänstra delen på sidan.

3. Välj Business Central i listan över tillgängliga anslutningar och välj sedan knappen skapa.

PowerApps kommer att ansluta till Business Central med hjälp av autentiseringsuppgifterna som du har
loggat in med. Om du inte är administratör för ditt Business Central måste du kanske logga in med ett
annat konto.

4. PowerApps visar en lista över Miljöer och företag som finns på Business Central. Välj den miljö och det
företag som innehåller de data som du vill ansluta till. Sedan visas en lista med API:er. Markera den API
som du vill ansluta till.

De s.k. tabellerna är en del av Business Central API. Du behöver inte konfigurera slutpunkterna själv, Business
Central-kopplingen för PowerApps gör det åt dig.

Nu har du lyckats ansluta till dina Business Central-data och är redo att börja skapa din Power BI. Du kan lägga till
ytterligare skärmar och ansluta till ytterligare data från Business Central. Mer information finns i Skapa en
arbetsyteapp från en mall i PowerApps.

När du har skapat och byggt ditt program kan du dela den med dina kollegor. Mer information finns i Spara och
publicera en arbetsyteapp i PowerApps.

Om du vill ansluta till Business Central lokalt måste du välja anslutningen Business Central (lokal) i steg 3.

https://powerapps.microsoft.com/en-us/
https://docs.microsoft.com/powerapps/maker/canvas-apps/get-started-test-drive
https://docs.microsoft.com/powerapps/maker/canvas-apps/save-publish-app


Se även
Skapa en arbetsyteapp från en mall i PowerApps
Komma igång
Importera verksamhetsdata från andra finanssystem
Ställa in Business Central
Ekonomi
Komma igång med att utveckla anslutningsprogram för Dynamics 365 Business Central

https://docs.microsoft.com/powerapps/maker/canvas-apps/get-started-test-drive
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/devenv-develop-connect-apps


Om du byter från en QuickBooks-app till Dynamics
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Redo?

Se även

Allt fler företag ändrar från ekonomiappar som t.ex. QuickBooks Desktop och QuickBooks Online som är
utformade för startups och andra mindre företag till Business Central, som också stöder större, komplexare
organisationer.

När de flyttar vill företag vanligtvis ta med sina affärsdata så att de inte måste börja om från början. För att
överföra data erbjuder Business Central inbyggda tillägg som migrerar data, till exempel kunder, leverantörer,
lagerartiklar och redovisningskonton. Följande tillägg är installerade och klara som en integrerad del av guiden för
assisterad konfiguration av Datamigrering:

QuickBooks datamigrering
QuickBooks Online Datamigrering

Mer information finns i avsnittet om tillägg som passar din QuickBooks-app:

Tillägget QuickBooks Desktop datamigrering
Tillägget QuickBooks Online datamigrering

Om du är redo att börja nu, välj ikonen  och ange Assisterad konfiguration och välj sedan relaterad länk. Välj
Migrera affärsdata och följ sedan anvisningarna i guiden.

Importera verksamhetsdata från andra finanssystem
Anpassa Business Central med tillägg



Få Business Central på din mobila enhet
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För att få programmet på en mobil enhet.

Se även

Komma åt Business Central från en mobil enhet. Du kan navigera genom dina affärsdata, använda funktioner
som till exempel skicka till Excel eller Office 365, visa aktuella diagram och KPI-er, e-posta försäljningsofferter och
fakturor och ta och bifoga bilder med din kamera. Följ stegen nedan för att hämta programmet och komma
igång.

1. Installera appen Business Central på den mobila enheten genom att hämta programmet från Windows Store,
App Store, eller Google Play.

  
2. Starta programmet från din mobila enhet.
3. Ange ditt användarnamn och lösenord som du skapade under registreringen på Business Central och följ

instruktionerna på skärmen.

Du bör nu ha tillgång till Business Central och kunna visa och redigera data.

Komma igång
Arbeta med Business Central

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=734848
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=734847
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=734849


Bulkfakturera för Microsoft Bookings i Business
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Anslut till Bookings

NOTENOTE

NOTENOTE

Fakturera möten

Se även

Om företaget använder appen Bookings i Office 365 kan du göra bulkfakturering för avtalade tider. S Idan
Ofakturerade bokningar i Business Central innehåller en lista över företagets slutförda bokningar. Du kan
snabbt markera avtalade tider som du vill fakturera och skapa fakturor för utkast för tjänsterna på den här sidan.

För att ansluta ditt Business Central med Bookings, måste du ange ditt Bookings-företag, vad som ska
synkroniseras med Bookings, hur ofta du vill synkronisera och vilka mallar du vill använda. Du kan ställa in
informationen på sidan Inställningar av Bookings-synkning som du kan starta från sidan Inställningar för
Exchange-synkning som du hittar genom söka.

Till exempel om du vill synkronisera kunder mellan Bookings och Business Central, måste du ange standardmallen
för att lägga till nya kunder i Business Central baserat på kunder i ditt Bookings-företag.

Appen Bokningar är utformad för att boka möten för enskilda kunder, snarare än företag. Synkronisering med Business
Central kan därför endast synkronisera kundkontakter med en typ av ”Person”. En e-postadress krävs också för att
synkronisera kontakten.

På liknande sätt, om du till exempel vill synkronisera kunder mellan Bookings och Business Central, måste du ange
standardmallen för att lägga till nya serviceartiklar i Business Central baserat på kunder i ditt Bookings-företag.

Endast objekt av typen Service synkroniseras mellan Bookings och Business Central. Den mall som du har skapat på sidan
Konfigurationsmallar så att den kan användas för artikelsynkroniseringen måste ange typen som Service.

När det är dags att skicka fakturor för slutförda bokningar kan du gå till sidan Ofakturerade bokningar.
Beroende på hur ofta informationen är synkroniserad, är listan lång eller kort. Du kan skapa fakturor för alla
bokningar i listan eller en bokning i taget. Du kan markera en eller flera poster i listan och fakturera sådana.

Stöd för faktureringsmöten från Bookings är enklare än det fullständiga arbetsflödet för att arbeta med offerter,
försäljningsorder och försäljningsfakturor. Mer information finns i Så här fakturerar du försäljningsaktiviteter. Du
kan välja att sälja tjänsterna med hjälp av Business Central eller använda Bookings, beroende på dina behov.

Ekonomi
Fakturaförsäljning
Konfigurera försäljning
Microsoft Bookings

https://products.office.com/en-us/business/scheduling-and-booking-app


Använda samma Office 365-konto i Dynamics 365
Business Central och Microsoft Invoicing
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Lösning

Byta namn på ditt företagByta namn på ditt företag

Om mina dataOm mina data

När du registrerar dig för en provversion av Business Central kan du byta till en 30 dagar lång utvärderingsfas,
starta en prenumeration eller sluta använda Business Central. Om du loggar in i Office-portalen kommer du i
samtliga fall att se en flik som heter Microsoft Invoicing och klicka på den. Detta ingår i Office 365 Business
Premium-prenumerationen, så det är inte alla som får se fliken i Office-Portalen.

Om du öppnar Microsoft Invoicing visas ett meddelande om att du inte har åtkomst till Microsoft Invoicing
eftersom ditt konto används i Business Central.

Ett liknande meddelande visas om du installerar det mobila programmet för Invoicing.

Invoicing och Business Central har en delad plattform. Det innebär att du identifieras som en befintlig användare i
Business Central när du klickar på Fakturering i Office-portalen. Det beror på att Invoicing inte kan använda
samma företag som Business Central.

Du måste därför logga in på Business Central och döpa om ditt befintliga företag och sedan skapa ett nytt företag
som du kan använda i Fakturering. Inga data flyttas eller skrivs över i samband med denna lösning.

1. Logga in på Business Central.

2. I det övre högra hörnet väljer du ikonen inställningar , och välj Mina inställningar.

3. I fältet företag väljer du ett annat företag.

4. Välj ikonen  och ange Företag och välj sedan relaterad länk.

5. På sidan Företag väljer du knappen Redigera lista.

6. Byt namn på posten Mitt företag till något annat.

Vänta några minuter. Vi kommer att genomföra ett antal ändringar i den underliggande databasen, och det
tar ett tag.

7. När systemet är redo igen väljer du knappen Skapa nytt företag.

8. I dialogrutan som visas anger du namnet som Mitt företag och väljer sedan alternativet Produktion –
endast konfigurationsdata.

Detta tar återigen några minuter. När processen är klar kommer du att få åtkomst till Invoicing som en del av din
Office 365 Business Premium-upplevelse.

När du byter namn på det ursprungliga Mitt företag döps de databastabeller som lagrar dina befintliga Business
Central-data om, men själva informationen ändras inte.

Om du använder såväl Invoicing som Business Central lagras datan i två olika behållare (de två företagen). Inget
delas, så du måste hantera kunder och artiklar i båda företagen.



Se även
Vanliga frågor och svar
Administration



Importera verksamhetsdata från andra finanssystem
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TIPTIP

NOTENOTE

Importera data från ett konfigurationspaket

NOTENOTE

Arbeta med data i excel

När du registrerar dig på Business Central, kan du välja att skapa ett tomt företag så att du kan överföra din
egen information och testa det nya Business Central-företaget. Beroende på finanslösningen som används i din
verksamhet idag, kan du överföra information om kunder, leverantörer, lager och bankkonton.

Från ditt Rollcenter kan du starta en guide för assisterad konfiguration som hjälper dig att överföra affärsdata
från en Excel-fil eller andra format. Typen av filer som du kan överföra, beror på tilläggen som är tillgängliga.
Du kan till exempel migrera data från QuickBooks, eftersom Business Central innehåller ett tillägg som ska
hantera omvandlingen från QuickBooks. Om du vill migrera data från andra finanslösningar, måste du
antingen kontrollera om det finns ett tillägg för den lösningen eller importera från Excel.

Business Central inkluderar mallar förkonton, kunder, leverantörer och lagerartiklar som du kan välja att
koppla, när du importerar dina data.

Du kan importera huvuddata och vissa transaktionsdata från andra finansiella system baserat på
standardkonfigurationspaketet i Business Central. På sidan konfigurationspaket kan du arbeta med paket för
att importera och validera data innan du installerar paketet.

Alternativt kan du använda guider för datamigrering för att importera data från QuickBooks eller Dynamics GP. Mer
information finns i QuickBooks datamigrering eller Dynamics GP datamigrering.

För större implementeringar kan du använda RapidStart Services för Business Central som är ett omfattande verktyg för
att skapa nya lösningar baserade på kundernas affärskrav och konfigurationsdata. RapidStart Services inkluderar även
funktioner för import av affärsdata. Mer information finns i Konfigurera ett företag med RapidStart Services.

Om du vill importera artikelbilder kan du använda en särskild funktion på sidan Lagerinställningar. Mer
information finns i importera flera artikelbilder.

Business Central innehåller ett konfigurationspaket som du kan exportera till Excel och ange dina data där.
Sedan kan du importera datan från Excel igen. Paketet består av 27 register, inklusive huvuddata som t.ex.
kunder, leverantörer, artiklar och konton, andra grundläggande inställningstabeller, som till exempel
leveransmetoder och transaktionstabeller som t.ex. rubrik och rader.

Att arbeta med konfigurationspaket innebär avancerade funktioner och vi rekommenderar att du kontaktar din
administratör. Mer information finns i Importera data från äldre redovisningsprogram med ett konfigurationspaket.

När du exporterar standardkonfigurationspaketet till Excel innehåller den genererade arbetsboken ett



IMPORTANTIMPORTANT

Tabellerna i standardkonfigurationspaketet

Se även

kalkylblad för varje register i förpackningen. För att underlätta dina arbetsuppgifter kan du dra nytta av XML
behandlingsverktygen som ingår i Excel. Du kan även använda inbyggda Excel funktioner för att hjälp med
dataformatering och för att ange data i rätt cell. Lägg till exempel till ett tomt kalkylblad och kopiera befintliga
data till det. Gör en Excel-formel för att koppla data i omformnings kalkylarket mellan fälten i den exporterade
kalkylarket och de bakåtkompatibla data för kunden. När du har mappat alla data kopierar du intervallet av
data till tabellkalkylarket.

Ändra inte kolumnerna i kalkylark. Om de flyttats, ändras eller tas bort, kan kalkylarket inte importeras till Business
Central.

Standardkonfigurationspaketet stöder följande tabeller:

Betalningsvillkor
Kund prisgrupp
Utleveransmetod
Säljare/Inköpare
Plats
Redovisningskonto
Kund
Leverantör
Artikel
Försäljningshuvud
Försäljningsrad
Inköpshuvud
Inköpsrad
Redovisnings- journalrad
Artikeljournalrad
Kundbokföringsmall
Leverantörsbokföringsmall
Lagerbokföringsmall
Måttenhet
Redovisnings- Rörelsebokföringsmall
Redovisnings- Produktbokföringsmall
Bokföringsinställningar
Distrikt
Artikelkategori
Förs.pris
Inköpspris

Konfigurera ett företag med RapidStart Services
QuickBooks datamigrering
Dynamics GP Datamigrering
Importera flera artikelbilder



Starta en gratis provperiod!

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847861


Konfigurera e-post
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Konfigurera e-post

Använda en ersättningsavsändaradress i utgående e-postmeddelanden

NOTENOTE

Att ange ersättningsavsändaradress för alla utgående e-postmeddelandenAtt ange ersättningsavsändaradress för alla utgående e-postmeddelanden

För att skicka och ta emot e-postmeddelanden inifrån Business Central, måste du fylla i fälten på sidan SMTP-
postinställning.

I stället för att ange information för SMTP-server manuellt kan du använda funktionen Använd Office 365-
serverinställningar för att mata in information från din Office 365-prenumeration.

Du kan antingen skapa e-post skapar du manuellt som nedan eller också kan du få hjälp med hjälp av assisterad
inställningsguide för e-post. Mer information finns i Komma igång med att göra affärer.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange SMTP-postinställningar och välj sedan relaterad länk.

2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Om du använder ett konto som kräver tvåfaktorautentisering måste lösenordet som du anger fältet Lösenord vara
samma som du använder för Office 365-prenumerationen och det måste vara av typen applösenord.

3. Du kan också välja åtgärden Använd Office 365-serverinställningar för att infoga information som redan
har definierats för din Office 365-prenumeration.

4. När alla fälten är korrekt ifyllda, väljer du åtgärden Testa e-postinställningar.

5. När testet lyckas stänger du sidan.

Alla utgående e-postmeddelanden från Business Central kommer att använda standardadressen för det konto som
du har angett på sidan SMTP-e-postinställning, som beskrivs ovan. Du kan emellertid använda funktionerna
Skicka som eller Skicka på uppdrag av på Exchange-servern för att ändra avsändaradressen för utgående
meddelanden. Business Central använder standardkontot för att autentisera till Exchange, men kommer antingen
att ersätta avsändarens adress med den som du anger eller ändra den med "för".

Nedan följer exempel på hur skicka och skicka för ombud används i Business Central.:

När du skickar dokument som inköps- eller försäljningsorder till leverantörer och kunder vill du kanske visa
dem för att komma från adressen _noreply@yourcompanyname.com_.
När arbetsflödet skickar en godkännandeförfrågan via e-post med hjälp av e-postadressen till den som
efterfrågar meddelandet.

Du kan bara använda ett konto för att ersätta avsändaradresser. Det innebär att du inte kan ha en ersättningsadress för att
inköpsprocesser, och en annan för försäljningsprocesser.



Så här använder du ersättningsadressen i arbetsflöde för godkännandeSå här använder du ersättningsadressen i arbetsflöde för godkännande

NOTENOTE

Se även

1. I administrationscenter för Exchange för ditt Office 365 konto hittar du den postlåda som ska användas som
ersättningsadress, kopiera sedan eller gör ennotering av adressen. Om du behöver en ny adress går du till
administrationscentret för Microsoft 365 för att skapa en ny användare och ställa in postlådan.

2. I Business Central väljer du den  och ange SMTP-postinställningar och välj sedan relaterad länk.
3. I fältet Skicka som anger du ersättningsadressen.
4. Kopiera eller anteckna adressen i fältet användar-ID .
5. I administrationscenter för Exchange hittar du postlådan som ska användas som ersättningsadress och

anger sedan adressen från fältet Användar-ID i Skicka som. Mer information finns i Hantera behörigheter
förmottagare.

1. I Business Central väljer du den  och ange SMTP-postinställningar och välj sedan relaterad länk.
2. Kopiera eller anteckna adressen i fältet användar-ID .
3. Välj ikonen  och ange Användarinställningar för godkännande och välj sedan relaterad länk.
4. I administrationscenter för Exchange hittar du postlådan för varje användare som finns på sidan

Användarinställningar för godkännande och i fältet Skicka som anger du adressen från fältet Användar-
ID för sidan SMTP-postinställningar i Business Central. Mer information finns i Hantera behörigheter
förmottagare.

5. I Business Central väljer du den  och ange SMTP-postinställningar och välj sedan relaterad länk.
6. Aktivera ersättning genom att aktivera växling Tillåt avsändarens ersättning.

Business Central avgör vilken adress som ska visas i följande ordning: 

1. Adressen som anges i fältet e-post på sidan Användarinställningar för godkännande för meddelanden i ett arbetsflöde.
2. Adressen som anges i fältet skicka som på sidan SMTP-postinställningar. 
3. Adressen som anges i fältet Användar-ID på sidan SMTP-postinställningar.

Delade postlådor i Exchange Online
Arbeta med Business Central
Ställa in Business Central
Skicka dokument som e-post
Anpassa Business Central med tillägg
Använda Business Central som din företagsinkorg i Outlook
Få Business Central på min mobila enhet

https://docs.microsoft.com/en-us/Exchange/recipients/mailbox-permissions?view=exchserver-2019#use-the-eac-to-assign-permissions-to-individual-mailboxes
https://docs.microsoft.com/en-us/Exchange/recipients/mailbox-permissions?view=exchserver-2019
https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/collaboration-exo/shared-mailboxes
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IMPORTANTIMPORTANT

NOTENOTE

Luckor i nummerserier

Fältet Nr. på Dokument och kort

För varje företag som du lägger upp måste du tilldela unika ID-koder till exempelvis redovisningskonton, kund-
och leverantörskonton, fakturor och dokument. Numrering är viktigt inte enbart för identifiering. Ett adekvat
numreringssystem gör också företaget mer hanterbart och enkelt att analysera, och kan minska antalet fel som
uppstår vid datainmatning.

Som standard är luckor inte tillåtna i nummerserier eftersom den exakta historiken över de ekonomiska transaktionerna
måste vara tillgänglig för granskning, enligt lag, och därför måste följa en obruten sekvens utan borttagna nummer.

Om du vill tillåta luckor i vissa nummerserier ska du först samråda med revisorn eller redovisningschefen och se till att du
följer de juridiska kraven i ditt land/din region. Mer information finns i Luckor i nummerserier.

Vi rekommenderar att du använder samma nummerserie som du ser på sidan Nr-serielista i demonstrationsföretaget
CRONUS. Koder som P-INV+ kanske inte passar direkt, men Business Central har flera standardinställningar som hör ihop
med dessa nummerseriekoder.

Du skapar ett numreringssystem genom att skapa en eller flera koder för varje typ av huvuddata eller dokument.
Du kan till exempel skapa en kod för numrering av kunder, en annan för numrering av försäljningsfakturor och en
annan för numrering av dokument i redovisningsjournaler. När du har skapat en kod måste du skapa minst en
nummerserierad. Nummerserieraden innehåller information som första och sista nummer i serien och
startdatum. Du kan registrera flera nummerserierader per nummerseriekod, med olika startdatum på varje rad.
Nummerserierna används löpande, med början på respektive startdatum.

Du ställer normalt in nummerserier till att automatiskt infoga nästa nummer på nya kort eller dokument som du
skapar. Men kan du också skapa en nummerserie för att manuellt ange det nya numret. Du anger detta med
kryssrytan Manuell numrering.

Om du vill använda mer än en nummerseriekod för en typ av huvuddata, till exempel om du vill använda olika
nummerserier för olika kategorier med artiklar, kan du använda nummerseriesamband.

Alla poster som du skapar i Business Central är inte ekonomiska transaktioner som måste använda sekventiell
numrering. Kundkort, försäljningsofferter och lageraktiviteter är exempel på poster som tilldelas ett nummer från
en nummerserie, men som inte omfattas av finansiell granskning och/eller kan tas bort. För en sådan
nummerserie kan du markera kryssrutan Tillåt luckor i nummer på sidan Nr-serier rader. För mer
information, se Så här skapar du en ny nummerserie.

På försäljnings-, inköps- och överföringsdokument och alla kort kan Nr. fyllas i automatiskt (från en
nummerserie) eller manuellt, och kan även ställas in att vara osynligt.

Fältet nr. kan fyllas i på tre sätt:



 

NOTENOTE

Så här skapar du nummerserier

Om du vill konfigurera var en nummerserie används

Så här skapar du samband mellan nummerserier

NOTENOTE

1. Om endast en nummerserie finns för typen av dokument eller kort finns där kryssrutan Förvalda nr. är
markerad och kryssrutan Manuella nr. inte är markerad, så fylls fältet automatiskt i med nästa nummer i
serien, och fältet Nr. kommer inte att visas.

Om nummerserien inte fungerar, till exempel eftersom antalet nummer har tagit slut, kommer fältet Nr. att visas
och du kan manuellt ange ett nummer eller lösa problemet på sidan Nummerserie.

2. Om mer än en nummerserie finns för typen av dokument eller kort, och kryssrutan Förvalda nr. inte har
markerats för den nummerserie som för tillfället tilldelats, så kommer fältet Nr. att visas, och du kan öppna
sidan Nummerserie och välja den nummerserie som du vill använda. Nästa nummer i serien förs då in i
fältet Nr. .

3. Om du inte har skapat en nummerserie för dokument- eller korttypen, eller om fältet Manuella nr. har
valts för nummerserien, så kommer fältet Nr. att visas, och du måste ange en siffra manuellt. Du kan ange
högst 20 tecken, både siffror och bokstäver.

När du öppnar ett nytt dokument eller kort som det finns en nummerserie för, öppnas tillhörande Inställningar
för nummerserie-sida så att du kan ställa in en nummerserie för den typen av dokument eller kort innan du
fortsätter med övriga datainmatningar.

Om du behöver aktivera manuell numrering för till exempel nya artikelkort som har skapats med en datamigreringsprocess
som döljer fältet Nr. som standard, gå då till sidan Lagerinställningar och välj sedan fältet Artikelnr. om du vill öppna och
ange relaterade nummerserier som Manuell numrering.

1. Välj ikonen  och ange Nummerserier och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Ny.
3. Fyll i fälten på en ny rad efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
4. Välj åtgärden Rader.
5. På sidan Nr-serier rader fyller du i fälten för att definiera den faktiska användningen och innehållet i

nummerserien som du skapade i steg 2.
6. Upprepa steg 5 för alla andra användningsområden för nummerserien som du behöver. Fältet Startdatum

anges vilken nummerserierad som är aktiv.

I följande procedur beskrivs hur du ställer in nummerserier för området Försäljning. Stegen är liknande för andra
områden.

1. Välj ikonen  och ange Försäljning & kundreskontra och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan försäljning klickar du på snabbfliken nr-serier och väljer önskade nummerserier för varje

försäljningskort och dokument.

Det markerade numret kommer nu att användas för att fylla i fältet nr. på kortet eller dokumentet i fråga enligt
de inställningar du har gjort på nummerserieraden.



Se även

Om du har definierat mer än en nummerseriekod för samma typ av allmän information eller transaktioner kan
du skapa samband mellan koderna. Den här funktionen gör det enklare för dig att välja bland koderna när du
använder ett nummer.

1. Välj ikonen  och ange Nummerserier och välj sedan relaterad länk.
2. Markera raden med de nummerserier som du vill skapa relationer för och välj sedan Relationer.
3. I fältet Seriekod anger du koden för nummerserien som du vill koppla till serien du valde i steg 2.
4. Lägg till en rad för varje kod som du vill koppla till den valda nummerserien.
5. Stäng sidan.

När du hädanefter definierar något för vilket ett nummer krävs kan du använda sambanden som har skapats för
att välja bland de kopplade nummerserierna.

Ställa in Business Central
Arbeta med Business Central



 

Skapa baskalendrar
2019-10-14 • 5 minutes to read

Så här lägger du upp en baskalender

NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

Ledtidsberäkning

Du kan tilldela företaget och dess affärspartner, till exempel kunder, leverantörer och lagerställen, en baskalender.
De angivna arbetsdagarna i kalendern används för att beräkna leveransdatum och inleveransdatum på rader på
försäljningsorder, inköpsorder, överföringsorder och produktionsorder. Huvuduppgiften när du lägger upp en ny
baskalender är att ange och definiera de lediga dagar som du vill ska gälla.

1. Välj ikonen  och ange Baskalender och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.

3. Fyll i fältet Kod.

4. Välj åtgärden Bibehåll baskalenderändringar.

5. På sidan baskalenderändringar använd fältet Återkommande system för att markera ett visst datum
eller en viss dag som återkommande ledig dag. Du kan välja mellan alternativen Årligen återkommande
eller Veckovis återkommande.

Om du väljer Årligen återkommande måste du även ange vilket datum som avses i fältet Datum.

Om du väljer Veckovis återkommande måste du även ange vilken veckodag som avses i fältet Dag. Om
du lämnar fältet tomt, måste du fylla i fältet Datum. Fältet Dag fylls i automatiskt.

När du gör en transaktion är fältet Ej arbetsdag markerat. Du kan välja att ta bort markeringen för att göra detta
till en arbetsdag.
När du återgår till baskalenderkortet kan du lägga märke till att de lediga dagar som du har angett har
uppdaterats. Posterna är nu röda, och Ej arbetsdag är markerat.

När du lägger upp en ny baskalender kan du markera och kopiera rader från en befintligt kalender. Det gör du på sidan
Baskalenderändringar.

En baskalender som definierats för leverantörer eller lagerställe inverkar på hur datumen beräknas och avrundas till
arbetsdagar. Anger en datumformel för den tid det tar att fylla på artikeln. Den används för att beräkna fältet Planerat
inleveransdatum om beräkningen är framåt och fältet Orderdatum om beräkningen är bakåt. Se Ledtidsberäkning.

En baskalender som definierats för leverantörer eller lagerställe inverkar på hur datumen beräknas och avrundas
till arbetsdagar. De viktigaste två datumfält på inköpsorderrader beräknas därför på följande sätt under olika
omständigheter.



BERÄKNINGSRIKTNING
LEVERANTÖRSKALENDER HAR
DEFINIERATS

LEVERANTÖRSKALENDER HAR INTE
DEFINIERATS

Framåt planerat inleveransdatum =
orderdatum + leverantörsledtid (per
leverantörskalendern och avrundat till
nästa arbetsdag först i
leverantörskalendern och sedan i
lagerställekalendern)

planerat inleveransdatum =
orderdatum + ( leverantörsledtid per
lagerställekalendern)

Bakåt orderdatum = + planerat
inleveransdatum - leverantörsledtid
(per leverantörskalendern och avrundat
till föregående arbetsdag först i
leverantörskalendern och sedan i
lagerställekalendern)

orderdatum = planerat
inleveransdatum - leverantörsledtid
(per lagerställekalendern)

NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

Så här anpassar du en kalender

Förutom Ledtidsberäkningen som påverkar det planerade inleveransdatumet och Orderdatum, vilket visas i tabellen ovan
distributionslagerhanteringstid och säkerhetsledtid läggas till i formlerna till värdet i fältet förväntat inleveransdatum
följande: planerat inleveransdatum + Säkerhetsledtid + Ankommande lagerhanteringstid = Förväntat inleveransdatum.

Om ditt lagerställe använder en helt annan kalender än den leverantörerna använder är det viktigt att du lägger upp
specifika kalendrar för leverantörerna för att beräkna bästa möjliga leverantörsledtider. Om du vill veta hur du ställer in
leverantörskalendrar, se avsnittet Så här tilldelar du en baskalender.

Innehållet i fältet Ledtidsberäkning kopieras från antingen artikelkortet eller lagerställeenhetskortet om ledtiden
har angetts för artikeln, eller sidan Artikelns leverantörskatalog om ledtiden definieras för leverantören.

Huvuduppgiften när du anpassar en baskalender för företaget, eller någon av dess affärspartner, är att ange
eventuella ändringar av status som arbetsdag eller ledig dag.

I en baskalender visas exempelvis alla lördagar normalt som lediga dagar, medan i en anpassad kalender för ett
visst lagerställe kan alla lördagar i november och december fram till julhelgen visas som arbetsdagar.

I proceduren nedan används fallet med lagerstället som exempel: Lägg märke till att du i det här skedet redan har
fördelat en baskalender till lagerstället.

1. Välj ikonen  och ange Platser och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna den plats som du vill uppdatera och välj sedan fältet anpassad kalender. Observera att en kalender
måste markeras i fältet Baskalenderkod.

3. På sidan Anpassa kalendertransaktioner väljer du åtgärden Underhåll ändringar i kalender.

4. I Anpassa kalenderändringar lägger du till rader för anpassade kalendertransaktioner.

När du registrerar en rad, är kryssrutan Ej arbetsdag markerat. Du kan ta bort markeringen om du vill
ändra status till en arbetsdag.

Du kan använda fältet Återkommande system för att ange ett visst datum eller en viss dag som
återkommande ledig dag. Du kan välja mellan alternativen Årligen återkommande eller Veckovis



 

IMPORTANTIMPORTANT

NOTENOTE

Så här tilldelar du en baskalender

IMPORTANTIMPORTANT

NOTENOTE

återkommande.

Om du väljer Årligen återkommande måste du även ange vilket datum som avses i fältet Datum. Om du
väljer Veckovis återkommande måste du även ange vilken veckodag som avses i fältet Dag. Om du
lämnar fältet tomt, måste du fylla i fältet Datum. Fältet Dag fylls i automatiskt. Det kan vara praktiskt om
du vill markera ett enstaka datum som arbetsdag eller ledig dag.

5. Välj knappen OK.

På sidan Anpassade kalendertrans. kan du lägga märke till att de ändringar som du har gjort har uppdaterats
dynamiskt.

Observera också, när du öppnar lagerställekortet, att fältet Anpassad kalender har värdet Ja, vilket indikerar att
en anpassad kalender har definierats.

Om du inte fyller i fältet Lagerställekod på en orderrad används företagets kalender.

Om du inte fyller i fältet Speditörkod på en orderrad används företagets kalender.

Om du ändrar en baskalender som det finns anpassningsändringar av, uppdateras även alla befintliga, anpassade kalendrar
automatiskt.

Följande procedur schemalägger exempelvis leveransdatum på försäljningsorderrader för en kund.

Baskalendrar tilldelas till ditt eget företag, kunder, leverantörer, lagerställen och speditörer på följande sätt:

På korten Företagsinformation och Kund tilldelas baskalendern på snabbfliken Leverans.
På kortet Leverantör tilldelas baskalendern på snabbfliken Inleverans.
På kortet Lagerställe tilldelas baskalendern på snabbfliken Lager.
På sidan Speditörer fördelats baskalendern på sidan Speditörsservice.

1. Välj ikonen  och ange Kunder och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna det Kundkort som du vill tilldela en anpassad kalender för.
3. På Snabbfliken Leverans, i fältet Baskalenderkod, markera den baskalender som du vill tilldela.

Om du inte tilldelar ett företag en baskalender betraktas alla datum som arbetsdagar.
Om du anger ett tomt lagerställe på en orderrad betraktas alla datum som arbetsdagar.
En baskalender som definierats för leverantörer eller lagerställe inverkar på hur datumen beräknas och avrundas till
arbetsdagar.

Innan du kan skapa några anpassade kalendertransaktioner måste du först tilldela företaget en baskalender.



Se även
Inköp
Produktion
Lagersaldo
Arbeta med Business Central



Allmänna affärsfunktioner
2019-10-14 • 2 minutes to read

NOTENOTE

TILL GÅ TILL

Lägga till ytterligare information till konton, kundkort eller
försäljningsorder för att kommunicera avtal, till exempel en
särskild pris- eller leveransmetod för andra användare.

Lägga till kommentarer i kort och dokument

Visa pågående, bokförda eller arkiverade dokument som är
kopplade till försäljnings- och inköpsorderrader.

Spåra dokumentrader

Förmedla innehållet i affärsdokument snabbt till dina
affärspartners, till exempel betalningsinformationen på
försäljningsdokument till kunder.

Skicka dokument som e-post

Arkivera försäljnings- och inköpsorder, offerter,
försäljningsreturorder och avropsorder, och du kan
använda arkiverade dokumentet för att återskapa
dokumentet som det arkiverades från.

Arkivera dokument

Skapa standardtextkoder så att du kan utöka
standardtexten genom att lägga till extra rader, och skapa
villkor för hur extraraderna kan användas.

Lägg till utökad artikeltext

Skapa uppgifter som påminner dig om arbete som ska
utföras. Du kan skapa uppgifter åt dig själv, men du kan
också tilldela uppgifter till andra eller tilldela en uppgift för
någon annan i organisationen.

Definiera användarens uppgifter

Arbeta med Business Central-data i Excel. Exportera affärsdata till Excel

Förstå vad som händer när du väljer åtgärden Bokför. Bokför dokument och journaler

Bokföra flera försäljnings- eller inköpsdokument direkt eller
som planerade.

Bokföra flera dokument på samma gång

Granska resultatet av bokföringen innan du bokför. Förhandsgranska resultat

Business Central ger en dedikerad funktion för vanliga affärsområden, till exempel ekonomi och försäljning.
Mer information finns i Affärsfunktioner.

För att stödja dessa områdesspecifika affärsuppgifter kan du använda olika allmänna affärsfunktioner som
t.ex. att definiera extratext för dokumentrader och organisera kopplade affärsuppgifter i arbetsflöden.

Förutom de allmänna affärsrelaterade funktionerna som beskrivs i det här avsnittet kan du använda allmänna
gränssnittsfunktioner varje dag för att interagera med systemet. Mer information finns i Arbeta med Business Central.

I tabellen nedan anges dessa allmänna affärsområden med länkar till avsnitten där de beskrivs.



Redigera valda fält i bokförda försäljnings- eller
inköpsdokument.

Redigera bokförda dokument

Lär dig att arbeta med redovisningsjournaler som används
till att bokföra på redovisningskonton och andra konton, till
exempel bank-, kund-, leverantörs- och
anläggningstillgångskonton.

Arbeta med redovisningsjournaler

Du kan schemalägga en rapport att köras vid ett visst
datum och tider.

Schemalägga en rapportkörning

Låt systemet hjälpa dig att avsluta uppgifter snabbare och
mer korrekt genom att fylla i fält eller färdigställa rader med
data som du annars måste beräkna och ange själv.

Låta Business Central föreslå värden

Registrera externa dokument inklusive bifogade filer och
skapa sedan manuellt relaterade dokument eller konvertera
filerna automatiskt till elektroniska dokument.

Inkommande dokument

Konfigurera och använd arbetsflöden som kopplar
uppgifter som ska utföras av olika användare eller i
systemet, till exempel automatisk bokföring. Begära och
bevilja godkännande för att skapa eller bokföra dokument
är vanliga arbetsflödessteg.

Arbetsflöde

Ställ in datautbytesdefinitioner för att skicka och ta emot
elektroniska dokument.

Utbyta data elektroniskt.

TILL GÅ TILL

Se även

Starta en gratis provperiod!

Arbeta med Business Central
Administration

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847861


Lägga till kommentarer i kort och dokument
2019-10-14 • 2 minutes to read

NOTENOTE

Att lägga till kommentarer till ett artikelkort

Se även

Du kan lägga till ytterligare information till redovisningskonton, kundkort eller försäljningsorder för att
kommunicera undantag eller särskilda avtal till andra användare. Praktiskt taget alla kort och dokumentet har
åtgärden kommentarer som öppnar sidan Kommentarsark där du kan skriva eller läsa kommentarer. På
dokument kan du även lägga till kommentarer på enskilda rader.

Kommentarer på pågående dokument överförs till tillhörande bokförda dokumentet. Till exempel överförs en
kommentar från en försäljningsorder till en bokförd försäljningsutleverans som skapas.

Du kan också ange om du vill att kommentarer ska överföras från en viss typ av dokument till en annan
resulterande dokument, exempelvis från en försäljningsorder till en försäljningsfaktura. Det gör du på sidorna
Försäljning & kundreskontra och Inköp & Leverantörsreskontra.

Kommentarer skrivs inte ut eller utdata till rapporter eller dokument för externa dokument.

Nedan beskrivs hur du lägger till en kommentar för ett artikelkort. Momentet är liknande för andra kort och
dokument, men inte för dokumentrader, åtgärden kommentarer placeras på en rader åtgärdsmenyn.

1. Välj ikonen  och ange Artiklar och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna relevant artikelkort.
3. Välj åtgärden Kommentarer.
4. På sidan Kommentarsark anger du valfri text och väljer knappen OK.

Arbeta med Business Central
Allmänna affärsfunktioner



Spåra dokumentrader
2019-10-14 • 2 minutes to read

Spåra dokument som är kopplade till en försäljningsorderrad

Se även

Du kan visa dokument som är kopplade till försäljningsorderrader och inköpsorderrader, inklusive arkiverade
orderrader. Relaterade dokument som du kan följa upp inkluderar offerter, transporter, inleveranser och
avropsorder. Detta hjälper dig att identifiera dokument som används för att bearbeta order.

Följande förfarande beskriver hur du spårar via en försäljningsorderrad. Stegen liknar dem för inköpsorder- och
avropsorderrader.

1. Välj ikonen  och ange Försäljningsorder och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna en försäljningsorder som du vill spåra ifrån.
3. Markera en rad och välj sedan åtgärden Spårning av dokumentrad.
4. På sidan Spårning av dokumentrader markerar du det dokument som du vill visa och väljer sedan åtgärden

Visa för att visa relaterad rad.
5. Om du vill visa hela dokumentet för den valda dokumentraden väljer du åtgärden Visa dokument.

Försäljning
Allmänna affärsfunktioner
Arbeta med Business Central



   

Skicka dokument som e-post
2019-10-14 • 3 minutes to read

Så här skapar du en dokumentspecifik e-postbrödtext för
försäljningsfakturor

För att meddela innehållet i affärsdokument snabbt till dina affärspartners, till exempel
betalningsinformationen på försäljningsdokument till kunder, kan du använda funktionen Rapportlayout för att
definiera dokumentspecifikt innehåll som infogas i e-postbrödtexter automatiskt. Mer information finns i
Hantera rapporter och dokumentlayouter .

Om du vill aktivera e-post i Business Central startar du den assisterade inställningsguiden för Konfigurera e-
post i ditt rollcenter.

Du kan e-posta praktiskt taget alla dokumenttyper som bilagor till e-postmeddelanden direkt från sidan som
visar dokumentet. Förutom bilagan kan du skapa dokumentspecifika e-postbrödtexter med viktig information
från dokumentet föregås av standardtext som hälsar e-postmottagaren och introducerar själva dokumentet.
Om du vill erbjuda dina kunder att betala elektroniskt för försäljningar med en utbetalningtjänst, till exempel
PayPal, kan du också ha PayPal-information och hyperlänk infogade i e-postbrödtexten.

Från alla dokument som stöds börjar du att e-posta genom att välja åtgärden Skicka på bokförda dokument,
eller åtgärden Bokför och skicka på ej bokförda dokument.

Om fältet E-posta på sidan Skicka dokument till anges till Ja (fråga efter inställningar) och sedan öppnas
sidan Skicka e-post med kontaktperson ifylld i fältet Till: och dokument som är bifogat som en PDF-fil. I fältet
brödtext kan du antingen skriva in en text manuellt, eller också kan du fylla i fältet med en dokumentspecifik
e-postbrödtext som du har ställt in.

Efterföljande procedur beskriver hur du ställer in rapporten Försäljning - faktura att användas för
dokumentspecifika e-postbrödtexter, när du e-postar bokförda försäljningsfakturor.

1. Välj ikonen  och ange Rapportval, försäljning och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan Rapportval, försäljning i fältet Användning väljer du Faktura.

3. På en ny rad i fältet Rappport-ID väljer du t.ex. standardrapport 1306.

4. Markera kryssrutan Använd för e-postbrödtex.

5. Välj fältet Layoutkod för brödtext i e-post och välj sedan en layout från den nedrullningsbara listan.

Rapportlayouter definierar både formatet och innehållet i e-postbrödtexten, inklusive standardtexten
som föregår den centrala dokumentinformationen i e-postbrödtexten. Alla tillgängliga rapportlayouter
visas om du väljer knappen Välj från fullständig lista i den nedrullningsbara listan.

6. Om du vill visa eller redigera den layout som e-postbrödtexten baseras på väljer du layout på sidan
Redigera layouter och väljer sedan Redigera layout.

7. Om du vill erbjuda dina kunder att betala elektroniskt för försäljningar kan du konfigurera relaterad
utbetalningtjänst, till exempel PayPal, och sedan ha PayPal-information och hyperlänk infogade i e-
postbrödtexten. Mer information finns i Så här aktiverar du kundbetalningar via PayPal.

8. Välj knappen OK.



Så här skickar du dokument som e-post

NOTENOTE

Se även

Nu när du till exempel väljer åtgärden Skicka på sidan Bokförd försäljningsfaktura kommer e-
postbrödtexten att innehålla information om dokumentet i rapport 1306 som föregås av utformad standardtext
enligt den rapportlayout du valde i steg 5.

Efterföljande procedur beskriver hur du skickar en bokförd försäljningsfaktura som ett e-postmeddelande med
dokumentet bifogat som en PDF-fil och med dokumentspecifik e-postbrödtext.

1. Välj ikonen  och ange Bokförd försäljningsfakturor och välj sedan relaterad länk.

2. Markera den relevanta bokförda försäljningsfakturan och välj åtgärden Skicka. Sidan Skicka
dokument till öppnas.

3. I fältet E-post väljer du Ja (fråga efter inställningar). Mer information finns i Skapa
Dokumentutskicksprofiler.

4. Välj knappen OK. Sidan Skicka e-post öppnas.

5. I fältet Till: anger du en giltig e-postadress. Standardvärdet är kundens e-postadress.

6. Ange ett beskrivande ämnestext i fältet Ämne. Standardvärdet är kundnamnet och fakturanumret.

7. I fältet Bilaga är den genererade fakturan bifogad som standard som en PDF-fil.

8. Ange ett kort meddelande till mottagaren i fältet Text.

Om en dokumentspecifik e-postbrödtext anges på sidan Rapportval - försäljning kommer fältet
Brödtext att fyllas i automatiskt. Mer information finns i avsnittet Så här skapar du en
dokumentspecifik e-postbrödtext för försäljningsfakturor.

9. Välj knappen OK för att skicka e-postmeddelandet.

Om du inte vill ange e-postinställningar varje gång du e-postar ett dokument, kan du välja alternativet Ja (använd
standardinställningar) i fältet E-post på sidan Skicka dokument till. I så fall kommer inte sidan Skicka e-post att
öppnas. Se steg 4. Mer information finns i Skapa Dokumentutskicksprofiler.

Hantera rapport- och dokumentlayouter
Konfigurera e-post
Fakturaförsäljning
Arbeta med Business Central



Arkivera dokument
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här ställer du in automatisk dokumentarkivering

FÄLT DESCRIPTION

Arkivering av försäljningsofferter Aldrig om du aldrig vill arkivera försäljningsofferter när de tas
bort. Fråga för att uppmana användaren att välja huruvida
försäljningsofferter ska arkiveras när de tas bort. Alltid om du
vill arkivera försäljningsofferter automatiskt när de tas bort.

Arkivera avropsorder för försäljning Välj detta alternativ om du vill arkivera avropsorder
automatiskt när de tas bort.

Arkivera inköpsorder och inköpsreturorder Välj detta alternativ om du vill arkivera försäljningsorder
automatiskt när de tas bort.

För att arkivera en försäljningsorder

Så här återställer du en icke-bokförd försäljningsorder från arkivet

Du kan arkivera försäljnings- och inköpsorder, offerter, returorder och avropsorder, till exempel för att spara en
kopia av dokumentet för senare användning. Du kan arkivera ett försäljnings- eller inköpsdokument flera gånger
och spara en annan arkiverad version varje gång.

För arkiverade dokument där originalet finns och inte har bokförts, kan du använda funktionen återställa för att
skriva över originalet med den arkiverade versionen av dokumentet. Detta är praktiskt om du behöver återställa
innehållet i ett dokument till ett tidigare tillstånd.

För arkiverade dokument där originalet tas bort kan du återanvända innehållet genom att kopiera informationen,
till exempel endast med funktionen Kopiera dokument.

Du kan ställa in automatisk arkivering av försäljnings- och inköpsorder, offerter, avropsorder och returorder innan
du tar bort dokument.

Nedan beskrivs hur du ställer in automatisk arkivering av försäljningsdokument. Momenten är liknande för en
inköpsorder.

1. Välj ikonen  och ange Försäljningsinställningar och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Försäljningsinställningar fyller du i följande fält:

Följande förfarande beskriver hur du arkiverar en försäljningsorder. Stegen är liknande för alla inköpsorder,
avropsorder, returorder och offerter.

1. Välj ikonen  och ange Försäljningsorder och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna en försäljningsorder som du vill arkivera.
3. Välj åtgärden Arkivera dokument.

Försäljningsordern arkiveras. Du kan visa den på sidan Arkiverade försäljningsorder.

Nedan beskrivs hur du ändrar innehållet i en arkiverad försäljningsorder till den ursprungliga försäljningsordern.



Ta bort arkiverade förs.orderversioner

Se även

Detta är endast möjligt när det ursprungliga dokumentet inte ännu bokförts. Stegen är liknande för alla
inköpsorder, avropsorder, returorder och offerter.

1. Välj ikonen  och ange Arkiverade försäljningsorder och välj sedan relaterad länk.
2. Markera den arkiverade försäljningsordern eller versionen av den som du vill återskapa och välj sedan åtgärden

Återskapa.

Innehållet i den ursprungliga försäljningsordern ersätts med värdet för den valda arkiverade versionen.

Följande förfarande beskriver hur du tar bort arkiverade försäljningsorder. Stegen är liknande för andra arkiverade
försäljnings- och inköpsdokument.

1. Välj ikonen  och ange Ta bort arkiverade förs.orderversioner och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Ta bort arkiverade försäljningsorderversioner väljer du lämpliga filter.
3. Välj knappen OK.

Spåra dokumentrader
Försäljning
Allmänna affärsfunktioner
Arbeta med Business Central



Lägg till utökad artikeltext
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Om du vill definiera extratexten för en objektbeskrivning

För att lägga till en utökad artikeltext på en försäljningsorderrad.

Se även

Du kan utöka en standardtext för artiklar genom att lägga till extrarader och du kan ange villkor för användningen
av extraraderna. Detta kan du göra från artikelkort.

1. Öppna kortet för en artikel som du vill lägga till extratext på, och välj sedan åtgärden Extratext.
2. Fyll i fälten Kod och Beskrivning.
3. Välj Ny.
4. Fyll i fältet Språkkod eller markera kryssrutan Alla språkkoder om du vill använda språkkoder.
5. Fyll i fältet Startdatum och fältet Slutdatum om du vill begränsa den period under vilken extratexten ska

användas.
6. I fältet Text anger du den extra texten.
7. Markera relevanta kryssrutor för dokumenttyperna där du vill att extratexten ska skrivas ut.
8. Stäng sidan.

1. Öppna en försäljningsorder med en försäljningsrad för en artikel som har förlängd text som har definierats.
Mer information finns i Sälja produkter.

2. Markera den aktuella raden och välj sedan åtgärden Infoga förl. text.

Ställa in lager
Arbeta med Business Central



Definiera användarens uppgifter
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Hantera användaruppgifter

TIPTIP

Plocka upp användaruppgifterPlocka upp användaruppgifter

Ta bort användaruppgifterTa bort användaruppgifter

I Business Central kan du skapa uppgifter som påminner dig om arbetet som ska utföras. Du kan skapa uppgifter
åt dig själv, men du kan också tilldela uppgifter till andra eller tilldela en uppgift för någon annan i organisationen.

Sidan användaruppgifter visar alla uppgifter och du kan enkelt skapa och tilldela nya uppgifter. När du skapar en
uppgift kan du ange start- och förfallodatum och du kan lägga till en länk till sidan i Business Central där
användaren måste göra arbetet.

Du kan till exempel skapa en uppgift för dig själv för att visa alla bokförda försäljningsfakturor. Om så är fallet kan
du länka uppgiften till sidan 143, bokförda försäljningsfakturor.

Använd sökfunktionen i fältet Sida fält och använd fältet Sök efter sidan eller rapporten för att hitta sidan du vill ha. Mer
information finns i söka efter en sida eller rapport.

I chef, bokföringsansvarig och rollcenter för redovisare visar en panel pågående uppgifter som har tilldelats den
användaren. Om du vill välja en uppgift, väljer du den bara från listan över väntande användaruppgifter. I
menyfliken öppnar länken Gå till uppgiftsobjekt sidan där du kan utföra arbetet.

När du har slutfört en uppgift bara markerar du den som slutförd.

Om du vill ta bort flera eller vissa användaruppgifter kan du använda rapporten ta bort aktiviteter för
användare. På formuläret för begäran lägger du till filter för att ta reda på vilka uppgifter som måste tas bort.



Se även
Sök efter sida eller rapport
Revisorupplevelse i Business Central



Exportera affärsdata till Excel
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Öppna listor i Excel

NOTENOTE

Redigera data i ExcelRedigera data i Excel

Exportera data till andra finanssystem

Om du vill arbeta med data från Business Central i Excel kan du öppna alla listor i Excel och arbeta med den där.
Om du vill avbryta prenumerationen på Business Central, kan du på samma sätt exportera data till Excel så att du
kan ta den med dig.

Du kan öppna data i Excel från valfri journal, lista eller kalkylblad. Öppna bara den sida som du vill använda och
välj öppna i Excel. Öppna till exempel en lista över kunder (sök efter kunder) och välj sedan öppna i Excel. Din
webbläsare uppmanar dig att öppna eller spara den genererade Excel-arbetsboken.

Använd det här alternativet om du inte vill ändra och publicera ändringarna till Business Central.

Alla listor inkluderar ett antal kolumner och exportering till Excel inkluderar alla kolumner i den aktuella vyn. Om
du vill lägga till eller ta bort kolumner innan du öppnar listan i Excel öppnar du bara snabbmenyn för en kolumn
och anger sedan vilka kolumner som du vill visa. Denna lista över kolumner är olika för de flesta listor och
återspeglar strukturen i databasen där data lagras. Om du inte vet vilken typ av data som en viss kolumn, kan du
lägga till den i din vy och sedan bestämma dig för om du vill ta bort den igen.

Din Business Central-upplevelse omfattar ett tillägg för Excel som låter dig redigera data i Excel. Mer information
finns i analys av finansiella rapporter i Microsoft Excel.

Om du vill avbryta prenumerationen på Business Central, kan du på samma sätt exportera data till Excel så att du
kan ta den med dig.

Du kan självklart exportera alla sidor, men det kan vara mer än vad du verkligen behöver. Så överväg att
exportera följande viktiga sidor och kom ihåg att lägga till alla kolumner som beskrivits tidigare:

Kontoplan
Kunder
Leverantör
Banker
Artiklar

Om du även vill ha med alla dina ekonomiska transaktioner, och är detta stora mängder data, tar exporten ofta
mer än några minuter. De finansiella transaktionerna visas på sidan redovisningstransaktioner.

Vi rekommenderar att du också överväger att exportera data från följande sidor:

Kundreskontratransaktioner
Lev.reskontratransaktioner
Bankkontotransaktioner
Artikeltransaktioner



NOTENOTE

Se även

Bokföringsinställningar
Kundbokföringsmallar
Leverantörsbokföringsmallar
Objektbokföringsmallar
Bankbokföringsmall
Redovisningsbudgetar
Redov.budgettransaktioner
Försäljningsofferter
Försäljningsfakturor
Inköpsfakturor
Kontakter
Säljare

Om du har ställt in flera företag i Business Central måste du exportera aktuella data från båda företagen.

Avbryta prenumerationen på Business Central
Importera verksamhetsdata från andra finanssystem
Analysera bokslut i Microsoft Excel
Ekonomi
Allmänna affärsfunktioner
Arbeta med Business Central



Bokför dokument och journaler
2019-10-14 • 2 minutes to read

OM DU VILL GÅ TILL

Lär dig mer om att bokföra inköpsdokument. Bokföra inköp

Lär dig mer om att bokföra försäljningsdokument. Bokföra försäljning

Bokföra flera försäljnings- eller inköpsdokument direkt eller
som planerade.

Bokföra flera dokument på samma gång

Lär dig mer om att bokföra redovisningsjournaler. Arbeta med redovisningsjournaler

Förhandsgranska på en sida de transaktioner som skapas när
du bokför.

Förhandsgranska resultat

Förhandsgranska i en rapport, de transaktioner som skapas
när du bokför.

Visa testrapporter före bokföring

Se även

Bokföring representerar redovisningsåtgärden att bokföra affärstransaktioner i de olika företaghuvudböckerna.

Praktiskt taget alla dokument och journaler i Business Central erbjuder en Bokföringsmall där du kan välja
mellan olika bokföringsåtgärder, till exempel Bokföra, Förhandsgranska bokföring, Bokför och skicka,
Bokför och e-posta.

I tabellen nedan beskrivs relaterade uppgifter med länkar till avsnitten där de beskrivs.

Redigera bokförda dokument
Allmänna affärsfunktioner
Arbeta med Business Central



Bokföra flera dokument på samma gång
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Så här bokför du flera inköpsorder direkt

Så här bokför du flera inköpsorder

NOTENOTE

I stället för att bokföra enskilda dokument var för sig kan du välja flera icke bokförda dokument i en lista för direkt
bokföring eller för batch-bokföring enligt ett schema, t.ex. i slutet av dagen. Detta kan vara användbart om endast
en ansvarig kan bokföra dokument som skapats av andra användare eller undvika problem med system prestanda
vid bokföring under arbetstid.

I proceduren nedan beskrivs hur du bokför flera inköpsorder direkt. Stegen är liknande för alla ingående och
utgående dokument.

1. Välj ikonen  och ange Inköpsorder och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan inköpsorder går du vidare för att välja alla order som ska bokföras:
3. I fältet Nr. väljer du de tre lodräta punkterna för att öppna snabbmenyn och sedan väljer du åtgärden Välj fler.
4. Markera kryssrutan för alla rader som motsvarar order som du vill bokföra samtidigt.
5. Välj åtgärden bokföra och välj sedan åtgärden bokför.
6. Välj knappen Ja på bekräftelsemeddelandet.

I proceduren nedan beskrivs hur du bokför flera inköpsorder. Stegen är liknande för alla inköps- och
försäljningsdokument där åtgärden batch-bokföring är tillgänglig.

Batch-bokföring av dokument sker i bakgrunden enligt definitionen i en jobbkötransaktion, som måste ställas in först. Mer
information finns i Använda jobbköer för att schemalägga uppgifter.

1. Välj ikonen  och ange Inköpsorder och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan inköpsorder går du vidare för att välja alla order som ska bokföras:

3. I fältet Nr. väljer du de tre lodräta punkterna för att öppna snabbmenyn och sedan väljer du åtgärden Välj
fler.

4. Markera kryssrutan för alla rader som motsvarar order som du vill bokföra samtidigt.

5. Välj åtgärden bokföra och välj sedan åtgärden Bokför batch-jobb.

6. På sidan Batch-bokför inköpsorder fyller du i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill
läsa en kort beskrivning.



Se även

NOTENOTE
Om du vill skriva ut relaterade rapporter vid bokföring, t.ex. orderbekräftelse för försäljningsorder markerar du
kryssrutan Skriv ut.

I fältet Rapportutdatatyp på sidan Försäljningsinställningar eller Inköpsinställningar kan du ange om rapporten
ska skrivas ut eller matas ut som PDF.

Tänk också på att direkt utskrift till en vald skrivare endast är möjlig vid lokala installationer.

7. Välj OK.

8. Om du vill visa potentiella problem som uppstod vid batch-bokföring av dokument öppnar du fönstret
registrera felmeddelande.

Inköpsordern läggs nu till i en dedikerad jobbkötransaktion som definierar när dokumenten bokförs. Mer
information finns i Använda jobbköer för att schemalägga uppgifter.

Om du väljer PDF i fältet Rapportutdatatyp, kommer bokförda inköpsorder vara tillgängliga i delen
rapportinkorg i rollcentret.

Bokför dokument och journaler
Använda jobbköer för att schemalägga uppgifter
Redigera bokförda dokument
Korrigera eller annullera obetalda inköpsfakturor
Söka efter sidor och information med berätta
Arbeta med Business Central



Förhandsgranska resultat
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Om du vill granska redovisningstransaktioner som resulterar från
bokföring av inköpsfaktura

Se även

På varje dokument eller journal som kan bokföras, kan du välja knappen Förhandsgranska bokföring för att
förhandsgranska andra typer av transaktioner som ska skapas, när du bokför dokumentet eller journalen.

1. Välj ikonen  och ange Inköpsfakturor och välj sedan relaterad länk.
2. Skapa en inköpsfaktura. Mer information finns i Registrera inköp.
3. Välj Förhandsgranska bokföring.
4. På sidan Förhandsgranska bokföring väljer du Redovisningstransaktion och sedan Visa relaterade

transaktioner.
Sidan Förhandsgranska redov.transaktioner skapas när du bokför inköpsfakturan.

Bokför dokument och journaler
Arbeta med Business Central
Allmänna affärsfunktioner



Redigera bokförda dokument
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här redigerar du en bokförd försäljningsutleverans

Se även

Ibland måste du uppdatera ett bokfört dokument eftersom information som är relevant för dokumentet har
ändrats. I ett bokfört försäljningsdokument kan exempel speditörens godsupplysningsnummer finnas. I ett
bokfört inköpsdokument kan det finnas en text för betalningsreferens.

Du utför ändringen i en redigerbar version av det ursprungliga dokumentet, vilket anges med "- Uppdatera" i
sidrubriken. Sidan innehåller en delmängd av fälten som finns ursprungsdokumentet, varav vissa är icke-
redigerbara fält som bara visas i informationssyfte.

Funktionen är tillgänglig för följande dokument i alla landsversioner:

Bokförd utleverans
Bokförd inköpsfaktura
Bokförd returutleverans
Bokförd returinlevns

Följande ytterligare dokument kan redigeras i vissa landsversioner:

ES: Bokförd försäljningsfaktura, Bokförd försäljningskreditnota, Bokförd inköpsfaktura, Bokförd
inköpskreditnota
APAC: Bokförd försäljningskreditnota, bokförd inköpskreditnota
RU: Bokförd försäljningskreditnota
IT: Bokförd överföringsutleverans, Bokförd serviceleverans

Här följer en beskrivning av hur du redigerar en bokförd försäljningsutleverans. Stegen är liknande för de övriga
dokument som stöds.

1. Välj ikonen  och ange Bokförda försäljningsutleveranser och välj sedan relaterad länk.
2. Markera dokumentet som du vill redigera och välj åtgärden Uppdatera dokument. Du kan också öppna

dokumentet och välja åtgärden.
3. På sidan Bokförd försäljningsutleverans - Uppdatera redigerar du fältet för Godsupplysningsnr till

exempel.
4. Välj OK.

Den bokförda försäljningsutleveransen uppdateras.

Allmänna affärsfunktioner
Inköp
Bokför dokument och journaler
Arbeta med Business Central



Arbeta med redovisningsjournaler
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NOTENOTE

Använda Journalmallar och journaler

TIPTIP

De flesta finansiella transaktioner bokförs i redovisningen genom särskilda dokument, till exempel inköpsfakturor
och försäljningsorder. Men du kan också bearbeta affärsaktiviteter, till exempel inköp, utbetalning och återbetalning
av anställdas utgifter genom att bokföra journalrader i olika journaler i Business Central.

De flesta journalerna baseras på redovisningsjournalen och du kan bearbeta alla transaktioner på sidan
redovisningsjournal. Mer information finns i Bokföra transaktioner direkt i redovisningen.

Du kan till exempel använda anställdas utgifter med egna pengar för affärsrelaterade utgifter för senare
återbetalning. Mer information finns i Så här registrerar du och återbetalar personalens utgifter.

Men i de flesta fall vill du använda journaler som är optimerade för vissa typer av transaktioner såsom
betalningsjournal för att registrera betalningar. Mer information finns i Registrera betalningar och återbetalningar
i betalningsjournalen.

Du använder Redovisningsjournaler för att bokföra ekonomiska transaktioner direkt på redovisningskonton och
andra konton, till exempel bank-, leverantörs- och personalkonton. När du bokför med en redovisningsjournal
skapas alltid transaktioner på redovisningskonton. Så sker till exempel även när en journalrad bokförs på ett
kundkonto, eftersom en transaktion bokförs på ett kundfordringskonto i redovisningen via en bokföringsmall.

Den information som du anger i en journal är tillfällig och kan ändras så länge den finns i journalen. När du bokför
journalen, överförs informationen till transaktioner på enskilda konton, där den inte kan ändras. Du kan emellertid
ta bort kopplingar från bokförda transaktioner och bokföra återförande eller rättande transaktioner. Mer
information finns i återföra journalbokningar och ångra inleveranser/utleveranser.

Redovisningsjournalen visar endast ett begränsat antal fält på journalraden som standard. Om du vill visa ytterligare fält
såsom fältet kontotyp, välj åtgärd visa fler kolumner. Om du vill dölja ytterligare fält igen, välj åtgärden visa färre
kolumner. När du ser färre kolumner används samma bokföringsdatum för alla rader. Om du vill ha flera bokföringsdatum för
samma journalpost väljer du åtgärden Visa fler kolumner.

Det finns flera redovisningsjournalmallar. Varje journalmall representeras av en dedikerad sida med särskilda
funktioner och fälten som krävs för att stödja dessa funktioner, till exempel sidan Betalningsavstämningsjournal
för att bearbeta bankbetalningar och sidan Betalningsjournal för att betala dina leverantörer eller återbetala dina
anställda. Mer information finns i Gör betalningar och Stäm av kundbetalningar med inbetalningsjournalen eller
från kundreskontratransaktioner.

För varje journalmall kan du skapa din egen personliga journal som en journal. Du kan till exempel ange din egen
journal för betalningsjournalen som har din personliga layout och inställningar. Följande tips är ett exempel på hur
du anpassar en journal.

Om du väljer kryssrutan Föreslå saldobelopp på raden för din journal på sidan Redovisningsjournaler kommer fältet
Belopp till exempel, redovisningsjournalrader för samma verifikationsnummer automatiskt att fyllas i med värdet som krävs
för att hantera dokumentet. Mer information finns i Låta Business Central föreslå värden.



Förstå Huvudkonton och motkonton

NOTENOTE

Arbeta med återkommande journaler

Fält för återkommande metodFält för återkommande metod

TILL GÅ TILL

Fast Journalradens antal kommer att stå kvar när du har bokfört.

Olika Journalradens antal kommer att tas bort när du har bokfört.

Saldo t.o.m. datum Det bokförda beloppet på kontot på raden kommer att
fördelas på de konton som angetts för raden i tabellen Allm.
journ. tilldeln. Saldot på kontot blir på det sättet nollställt. Kom
ihåg att fylla i fältet Fördelning % på sidan Fördelningar.
Mer information finns i avsnittet Tilldela återkommande
journalbelopp till flera olika konton.

Återföring fast Journalradens belopp kommer att stå kvar efter det att du har
bokfört och en mottransaktion kommer att bokföras nästa
dag.

Återföring variabel Journalradens belopp kommer att tas bort efter det att du har
bokfört och en mottransaktion kommer att bokföras på nästa
dag.

Återföring balansering Det bokförda beloppet på kontot på raden kommer att
fördelas på de konton som angetts för raden på sidan
Fördelningar. Saldot på kontot anges till noll, och en
mottransaktion bokförs på nästa dag.

Om du har skapat standardmotkonton för journalerna på sidan Redovisningsjournaler fylls motkontot i
automatiskt när du fyller i fältet Kontonr. Annars fyller du i både fältet Kontonr och fältet Motkonto manuellt. Ett
positivt belopp i fältet Belopp debiteras på huvudkontot och krediteras på motkontot. Ett negativt belopp
krediteras på huvudkontot och debiteras på motkontot.

Moms beräknas separat för huvudkontot och motkontot, så att olika momssatser kan användas för dem.

En återkommande journal är en redovisningsjournal med specifika fält för hantering av transaktioner som du ofta
bokför med få eller inga ändringar, till exempel hyra, prenumerationer, el och värme. Med fälten för återkommande
transaktioner kan du bokföra både fasta och rörliga belopp. Du kan även ange automatiska
återföringstransaktioner för dagen efter bokföringsdatum. Du kan även använda fördelningsnycklar för att dela upp
återkommande transaktioner mellan olika konton. Mer information finns i avsnittet Tilldela återkommande
journalbelopp till flera olika konton.

Med en återkommande journal kommer transaktioner som ska bokföras regelbundet inte att behöva skrivas in mer
än en gång. Det innebär att de konton, dimensioner och dimensionsvärden som du anger kommer att finnas kvar i
journalen efter bokföring. Du kan göra eventuella justeringar i samband med varje bokföring.

Detta fält bestämmer hur beloppet på journalraden hanteras efter bokföring. Om du t.ex. vill använda samma
belopp varje gång du bokför raden kan du låta beloppet stå kvar. Om du vill använda samma konton och samma
text på raden och bara ändra beloppet varje gång du bokför, kan du låta beloppet raderas varje gång du har bokfört.



NOTENOTE

Fält för återkommande frekvensFält för återkommande frekvens

ExempelExempel

Fält för utgångsdatumFält för utgångsdatum

Fördela återkommande journalbelopp på flera kontonFördela återkommande journalbelopp på flera konton

Exempel: Fördela hyresinbetalningar på olika avdelningarExempel: Fördela hyresinbetalningar på olika avdelningar

Arbeta med Standardjournaler

Momsfälten kan fyllas i antingen på raden i den återkommande journalen eller på raden i fördelningsjournalen, men inte på
båda raderna. Det går med andra ord bara att fylla i dem på sidan Fördelningar om motsvarande rader i den återkommande
journalen inte är ifyllda.

Detta fält bestämmer hur ofta transaktionen i journalraden ska bokföras. Det är ett formelfält för datum och måste
fyllas i för återkommande journalrader. Mer information finns i använda datumformler.

Om journalraden måste bokföras varje månad skriver du "1M". Varje gång du har bokfört kommer datumet i fältet
Bokföringsdatum att uppdateras till samma datum nästa månad.

Om du vill bokföra en transaktion till den sista dagen i varje månad kan du göra på något av följande sätt:

Bokför den första transaktionen på den sista dagen i en månad genom att ange 1D+1M-1D (1 dag + 1
månad - 1 dag). Med den här formeln beräknas bokföringsdatumet korrekt oberoende av antalet dagar i
månaden.

Bokför den första transaktionen på en valfri dag i månaden genom att ange 1M+LM. Med en här formeln
inträffar bokföringsdatumet efter en hel månad + den löpande månadens återstående dagar.

Detta fält bestämmer vilket datum raden ska bokföras för sista gången. Raden kommer inte att bokföras efter detta
datum.

Fördelen med att använda fältet är att raden inte kommer att raderas från journalen direkt. Du kan alltid ersätta
slutdatumet med ett senare datum så att du kan använda raden längre.

Om fältet är tomt kommer raden att bokföras varje gång du bokför tills raden tas bort från journalen.

På sidan Återkommande redovisningsjournal kan du välja åtgärden Fördelningar för att visa eller hantera hur
belopp på den återkommande journalraden fördelas på flera konton och dimensioner. Notera att fördelningen
fungerar som en balanskontorad visavi den återkommande journalraden.

Liksom i en återkommande journal behöver du bara skriva in en fördelning en gång. Fördelningen kommer att stå
kvar i fördelningsjournalen när du har bokfört, så du behöver inte skriva in belopp och fördelningar varje gång du
bokför den återkommande journalraden.

Om den återkommande metoden i den återkommande journalen har angetts som Saldo or Återföring saldo
ignoreras alla dimensionsvärdekoder i den återkommande journalen när kontot är nollställt. Det betyder att om du
fördelar en återkommande rad på olika dimensionsvärden på sidan Fördelningar, så skapas bara en
återföringstransaktion. Om du fördelar en återkommande journalrad som innehåller en dimensionsvärdekod får du
därför inte ange samma kod på sidan Fördelningar. Om du gör detta kommer dimensionsvärdena att bli felaktiga.

Du betalar hyra varje månad, så du har skrivit in hyresbeloppet på kassakontot på en återkommande journalrad. På
sidan Fördelningar kan du dela upp utgiften mellan ett flertal avdelningar (dimensionen Avdelning) i enlighet med
det antal kvadratmeter som respektive avdelning tar i anspråk. Beräkningen grundas på procentandelen för
fördelning på respektive rad. Du kan ange olika konton på olika fördelningsrader (om hyran också ska delas upp på
flera konton) eller ange samma konto fast med olika dimensionsvärdekoder för dimensionen Avdelning på
respektive rad.



NOTENOTE

Så här sparar du som en standardjournalSå här sparar du som en standardjournal

Så här återanvänder du standardjournalerSå här återanvänder du standardjournaler

När du har skapat journalrader som du vet att du förmodligen kommer att skapa igen, kan du spara dem som en
standardjournal innan du bokför journalen. Den här funktionen gäller artikeljournaler och redovisningsjournaler.

Följande procedur gäller för artikeljournalen, men informationen kan också tillämpas på redovisningsjournalen.

1. Välj ikonen  och ange Artikeljournaler och välj sedan relaterad länk.

2. Mata på en eller flera journalrader.

3. Markera de journalrader som du vill återanvända.

4. Välj åtgärden Spara som standardjournal.

5. På sidan Spara som standardartikeljournal måste du definiera en ny eller befintlig standardartikeljournal
som raderna ska sparas i:

Om du redan har skapat en eller flera standardartikeljournaler och du vill ersätta någon av dessa med den
nya uppsättningen artikeljournalrader, i fältet Kod och välja koden.

6. Välj knappen OK för att bekräfta att du vill skriva över den befintliga standardartikeljournalen och byta ut allt
innehåll.

7. Välj fältet Spara a-pris, om du vill spara värdena i fältet A-pris i standardartikeljournalen.

8. Välj fältet Spara antal, om du vill att appen ska spara värdena i fältet Antal.

9. Välj knappen OK för att spara standardartikeljournalen.

När du har sparat standardartikeljournalen visas sidan Artikeljournal så att du kan fortsätta att bokföra den,
samtidigt som du vet att den lätt kan återskapas nästa gång du bokför samma eller likartade rader.

1. Välj ikonen  och ange Artikeljournaler och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Få standardjournal.

Sidan Standardartikeljournaler visas med koder och beskrivningar för alla befintliga standardartikeljournaler.

3. Om du vill förhandsgranska en standardartikeljournal innan du väljer att återanvända den, klickar du på
Visa journal.

Alla ändringar som du gör i en standardartikeljournal införs omedelbart. De finns där nästa gång du öppnar
eller återanvänder standardartikeljournalen i fråga. Du bör därför vara säker på att ändringen är tillräckligt
viktig för att tillämpa allmänt. Annars skapar du den specifika ändringen i artikeljournalen efter att
standardartikeljournalraderna har infogats. Se punkt 4 nedan.

4. När du kommer tillbaka till sidan Standardartikeljournaler väljer du den standardartikeljournal som du vill
återanvända och klickar på OK.

Nu är artikeljournalen ifylld med raderna som du har sparat som standardartikeljournal. Om det redan finns
journalrader i artikeljournalen, placeras de infogade raderna under de befintliga journalraderna.

Om du inte markerar fältet Spara a-pris under när du använde funktionsjobbet Spara som
standardartikeljournal innebär detta att fältet A-pris på raderna som infogas från standardjournalen
automatiskt kommer att fyllas med artikelns aktuella värde (kopieras från fältet Styckkostnad på
artikelkortet).



Numrera om verifikationsnummer i journaler

Se även

NOTENOTE
Om du har markerat fältet Spara a-pris eller Spara antal ska du nu kontrollera att de infogade värdena är korrekta
för den här speciella lagerjusteringen innan du bokför artikeljournalen.

Om de infogade artikeljournalraderna innehåller sparade a-priser som du inte vill bokföra, kan du snabbt
justera dem till artikelns aktuella värde:

5. Välj de artikeljournalrader som du vill justera lagret för och välj sedan åtgärden Omberäkna a-pris. Då
uppdateras fältet A-pris med artikelns aktuella styckkostnad.

6. Välj åtgärden Bokföra.

Du kan använda funktionen Numrera om nummer innan du bokför en journal, för att kontrollera att du inte får
bokföringsfel p.g.a. dokumentets nummerordning.

I alla journaler som är baserade på redovisningsjournalen är fältet Dokumentnr redigerbart så att du kan ange
olika nummer för olika journalrader eller samma verifikationsnummer för relaterade journalrader.

Om fältet Nr-serie på journalen fylls, kräver bokföringsfunktionen i redovisningsjournaler att verifikationsnumret
på enstaka eller grupperade journalrader är i ordningsföljd. Du kan använda funktionen Numrera om nummer
innan du bokför journalen, för att kontrollera att du inte får bokföringsfel p.g.a. dokumentets nummerordning. Om
relaterade rader grupperades efter verifikationsnummer innan du använde funktionen, förblir de grupperade men
kan tilldelas ett annat verifikationsnummer.

Den här funktionen fungerar även på filtrerade vyer.

Alla omnumreringen av verifikationsnummer skall respektera relaterade tillämpningar, som en ansökan om
betalningstillämpning som har gjorts från dokumentet på journalraden till ett leverantörskonto. I enlighet med
detta kan fälten Koppla till ID och Koppla till ver.nr. i de berörda transaktionerna uppdateras.

Följande procedur är baserad på sidan Redovisningsjournal, men gäller för alla andra journaler som baseras på
den redovisningsjournalen, t.ex. sidan Utbetalningsjournal.

1. Välj ikonen  och ange Redovisningsjournaler och välj sedan relaterad länk.
2. När du är klar att bokföra journalraderna väljer du Numrera om dokumentnummer.

Värden i fältet Dokumentnr ändras, om så krävs, så att verifikationsnumret på enstaka eller grupperade
journalrader är i ordningsföljd. När dokument numreras kan du fortsätta att bokföra journalen.

Så här bokför du transaktioner direkt i redovisningen
Återföra journalbokningar och ångra inleveranser/utleveranser
Fördela kostnader och intäkter
Ekonomi
Arbeta med Business Central



Använda jobbköer för att schemalägga uppgifter
2019-10-14 • 6 minutes to read

Att ställa in bakgrundsbokföring med jobbköer

Med jobbköer i Business Central kan användarna schemalägga och köra specifika rapporter och kodenheter. Du
kan ange att jobb ska köras en gång eller återkommande. Du kanske till exempel vill köra rapporten Säljare
försäljningsstatistik varje vecka, för att spåra försäljningen per säljare under en vecka, eller så kanske du vill köra
kodenheten E-postkö för bearbetningstjänst dagligen, för att vara säker på att aktuella e-postmeddelanden till
kunder angående deras serviceorder skickas ut i tid.

Sidan Jobbkötransaktioner fönstret visas alla aktuella jobb. Om du lägger till en ny jobbkötransaktion som du vill
schemalägga, måste du ange information om typen av objekt du vill köra, till exempel en rapport eller kodenhet för
objekttypen, namnet och objekt-ID för objektet som ska köras. Du kan också lägga till parametrar för att ange
beteendet för jobbkötransaktionen. Du kan t.ex lägga till en planeringsparameter om att endast skicka bokförda
försäljningsorder. Du måste ha behörighet att köra en viss rapport eller kodenhet, annars returneras ett fel när
jobbkön körs.

En jobbkö kan ha många transaktioner, som är de projekt som dokumentkön hanterar och kör. Information i
transaktionen anger vilken rapport eller kodenhet som körs, när och hur ofta transaktionen körs, i vilken kategori
projekt löper, och hur det körs.

Jobbköer är ett effektivt verktyg som schemalägger körning av affärsprocesser i bakgrunden, till exempel när flera
användare prövar att bokföra försäljningsorder, men endast en order kan behandlas i taget. Alternativt kan du
behöva planera bokföringar vid tidpunkter när det passar organisationen. Det kan till exempel passa bra för din
verksamhet att köra vissa rutiner, när den mesta datainmatningen för dagen har slutförts.

Detta åstadkommer du genom att ställa in jobbkön till att köra olika batch-bokföringsrapporter som t.ex. batch-
bokför förs.order, batch-bokför försäljningsfakturor, batch-bokför förs.returorder och batch-bokför
försäljningskreditnotor. Mer information finns i Att skapa en jobbkötransaktion för bakgrundsbokföring av
försäljningsorder.

Business Central stöder bokföring i bakgrunden för alla försäljnings-, inköps- och servicedokument.

Nedan beskrivs hur du ställer in bakgrundsbokföring av försäljningsorder. Momenten är liknande för inköp och en
service.

1. Välj ikonen  och ange Försäljningsinställningar och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan Försäljningsinställningar markerar du kryssrutan Bokför med jobbkö.

3. Välj fältet Kategorikod för jobbkö och välj kategorin FÖRSBOKF för att filtrera till jobbkötransaktioner för
bokföring av försäljningsorder.

Ett jobbköobjekt, codeunit 88 försäljningspost via jobbkö, har skapats. Fortsätt med att aktivera den på
sidan jobbkötransaktioner.

4. Välj ikonen  och ange jobbkötransaktioner och välj sedan relaterad länk.

5. På sidan jobbkötransaktioner väljer du åtgärden ny.

6. I fältet objekttyp som ska köras väljer du Codeunit.

7. I fältet Objekt-ID som ska köras väljer du 88, försäljningspost via jobbkö.



IMPORTANTIMPORTANT

Skapa en jobbkötransaktion för batchbokföring av försäljningsorder

NOTENOTE

Inga andra fält som är relevanta för det här scenariot.

8. Välj åtgärden Ställ in status till klar.

9. Bokför en försäljningsorder för att verifiera att jobbkön arbetar som förväntat. Mer information finns i Sälja
produkter.

10. Granska på sidan Loggtransaktioner för jobbkö om försäljningsordern har bokförts. Mer information
finns i Visa status eller fel i jobbkön.

Om du även vill skriva ut försäljningsdokument när de är bokförda, markera kryssrutan Bokför och skriv ut med
jobbkön på sidan Försäljningsinställningar.

Om du ställer in ett jobb som ska bokföra och skriva ut dokument och skrivaren visar en dialogruta, exempelvis en begäran
för autentiseringsuppgifter eller en varning om låg bläcknivå, bokförs dokumentet men skrivs inte ut. Motsvarande
jobbköpost gör slutligen timeout, och Status fältet anges till Fel. Därmed rekommenderar vi att du inte använder en
skrivarinställning som kräver interaktioner med skrivaredialogrutor tillsammans med bakgrundsbokföring.

I följande procedur beskrivs hur du ställer in rapporten batch-bokföra försäljningsorder till att automatiskt
bokföra släppta försäljningsorder klockan 16:00 på veckodagar.

1. Välj ikonen  och ange jobbkötransaktioner och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Ny.
3. I fältet objekttyp som ska köras väljer du Rapport.
4. I fältet Objekt-ID som ska köras väljer du 296, Batch-bokför förs.order.
5. Markera kryssrutan Rapportbegäransida.
6. På begäransidan batch-bokföra försäljningsorder definierar du vad som ska tas med vid automatisk

bokföring av försäljningsorder och väljer knappen OK.
7. Markera de relevanta kryssrutorna från kör på måndagar till kör på fredagar.
8. I fältet starttid anger du kl. 16:00.
9. Välj åtgärden Ställ in status till klar.

Försäljningsorder som är redo att bokföras kommer nu att bokföras varje veckodag klockan 16:00.

Om jobbkön inte kan bokföra försäljningsorder, ändras status till Fel, och försäljningsordern läggs till listan över
försäljningsorder som användaren måste att hantera manuellt. Mer information finns i Visa status eller fel i jobbkön.

När jobbköer är inställda och körs kan status ändras enligt följande inom varje återkommande period:

Stoppad
Klar
Pågående
Fel
Avslutad

När ett projekt har slutförts korrekt, tas det bort från listan över jobbkötransaktioner, om det inte är ett
återkommande projekt. Om det är ett återkommande projekt justeras fältet tidigaste starttiden till att visa nästa
gång projektet förväntas köras.



Så här visar du status eller fel i jobbkön

Så här visar du status för ett projektSå här visar du status för ett projekt

Så här visar du status från ett försäljnings- eller inköpsdokumentSå här visar du status från ett försäljnings- eller inköpsdokument

Min jobbködel

Så här kan du visa ett fel från delen Min jobbköSå här kan du visa ett fel från delen Min jobbkö

Säkerhet

IMPORTANTIMPORTANT

Använda jobbköer effektivt

Data som skapas när en jobbkö körs lagras i databasen, så att du kan felsöka jobbköfel.

1. Välj ikonen  och ange jobbkötransaktioner och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan jobbkötransaktioner väljer du en jobbkötransaktion, och väljer sedan åtgärden loggposter.

1. Från det dokument som du har provat att bokföra med jobbkön, väljer du fältet Status för jobbkö som
innehåller fel.

2. Granska felmeddelande och lös problemet.

I Min jobbködel i ditt rollcenter visas de jobbköer som du har inlett men som ännu inte slutfört. Som standard
visas inte delen, så du behöver lägga till den i ditt rollcenter. Mer information finns i Ändra grundläggande
inställningar.

I den här delen kan du se dokument med ditt ID i fältet Tilldelat användar-ID so behandlas eller står i kö,
inklusive de som är relaterade till bakgrundsbokföring. Här ser du snabbt om det har uppstått ett fel i bokföringen
av ett dokument, eller om det finns fel i en jobbkötransaktion. Delen ger dig också möjlighet att makulera en
dokumentbokföring, om den inte körs.

1. På en transaktion med statusen fel, väljer du åtgärden Visa felet.
2. Granska felmeddelande och lös problemet.

Jobbkötransaktioner körs baserat på behörigheter. De behörigheterna måste tillåta att rapporten eller kodmodulen
körs.

När en jobbkö aktiveras manuellt, körs den med autentiseringsuppgifterna för den användaren. När en jobbkö
aktiveras som en schemalagd uppgift, körs den med autentiseringsuppgifterna för serverinstansen. När ett jobb
körs, körs det med autentiseringsuppgifterna för jobbkön som aktiverar det. Dock, måste användaren som skapade
den jobbkötransaktionen, även ha behörigheter. När ett jobb är Kör i användarsession (till exempel i
bakgrundsbokföring), körs det med autentiseringsuppgifterna för den användare som skapade jobbet.

Om du använder behörighetsuppsättningen SUPER som följer med demolicensen för Business Central, har du och dina
användare behörigheter att köra alla artiklar. I det här fallet begränsas tillgång för varje användare endast av behörighet för
data.

Jobbkötransaktionsposten har flera fält för att överföra parametrar till en kodmodul som du har angett ska köras
med en jobbkö. Det innebär att även kodenheter, som ska köras via jobbkön, måste anges med
jobbkötransaktionsposten som en parameter i utlösaren OnRun. Det hjälper till att ge ytterligare en nivå av
säkerhet, eftersom det hindrar användare från att köra slumpmässiga kodmoduler via jobbkön. Om användaren
måste överföra parametrar till en rapport, är det enda sättet att göra det att låta rapportkörningen ingå i en
kodmodul, som sedan analyserar inparametrarna och anger dem i rapporten, innan den körs.



Se även
Administration
Ställa in Business Central
Ändra grundinställningar



Låta Business Central föreslå värden
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Kryssrutan Föreslå saldobelopp på sidan Redovisningsjournaler

Om du vill ha fältet Om du vill ha fältet BeloppBelopp på balanserande redovisningsjournalrader fyllas i automatiskt på balanserande redovisningsjournalrader fyllas i automatiskt

Fältet Fyll i Tillbaka datum automatiskt på sidan
Betalningregistrering

Att ha fältet Att ha fältet Fyll i Tillbaka datum automatisktFyll i Tillbaka datum automatiskt på sidan  på sidan BetalningregistreringBetalningregistrering ifyllt automatiskt. ifyllt automatiskt.

Se även

Business Central kan hjälpa dig att avsluta uppgifter som är snabbare och korrektare genom att fylla i fält eller
färdigställa rader med data som du annars måste annars beräkna och ange själv. Även om sådana automatiska
datainmatningar inte alltid är korrekta kan du ändra den efteråt om du vill.

Funktionen som matar in fältvärden åt dig, erbjuds vanligtvis för uppgifter där du anger stora volymer av
transaktionsdata och vill undvika fel och spara tid. Det här avsnittet innehåller ett urval av sådana funktioner. Mer
avsnitt ska läggas till i framtida uppdateringar av Business Central.

Om du till exempel vill ange redovisningsjournalrader för åtskilliga kostnader som alla måste bokföras till samma
bankkontot, kan du när du varje gång anger en ny journalrad för en kostnad, låta fältet Belopp på
bankkontoraden uppdateras automatiskt till beloppet som balanserar kostnaderna. Mer information om att arbeta
med redovisningsjournaler finns i arbeta med redovisningsjournaler.

1. Välj ikonen  och ange Redovisningsjournaler och välj sedan relaterad länk.
2. På raden för din föredragna redovisningsjournal väljer kryssrutan Föreslå saldobelopp.
3. Öppna redovisningsjournalen och fortsätt att registrera och bokföra transaktioner med den beskrivna

funktionen för automatisk bokföring av ett fältvärde.

Mer information om hur du konfigurerar en personlig redovisningsjournal för t.ex. kostnadsbearbetning finns i
Arbeta med redovisningsjournaler.

Sidan Betalningsregistrering visar utestående inkommande betalningar som rader som representerar de
försäljningsdokument, där ett belopp har förfallit till betalning. Mer information om att koppla kundbetalningar
finns i Så här stämmer du av kundutbetalningar från en lista med obetalda försäljningsdokument

Dina huvudåtgärder på sidan är att fylla i kryssrutan Utförd betalning och fältet Tillbaka datum. Du kan
konfigurera Business Central att automatiskt ange arbetsdatum i fältet Tillbaka datum när du markerar
kryssrutan Utförd betalning.

1. Välj ikonen  och ange Inställning av betalningsregistrering och välj sedan relaterad länk.
2. Markera kryssrutan Fyll i Tillbaka datum automatiskt.
3. Öppna sidan Betalningsregistrering och fortsätt behandla inkommande kundbetalningar med hjälp av den

beskrivna funktionen för automatisk bokföring av ett fältvärde.

Arbeta med Business Central
Ekonomi



Inkommande dokument
2019-10-14 • 2 minutes to read

TILL GÅ TILL

Ställa in funktionen för inkommande dokument och
konfigurera OCR-tjänsten.

Ställa in inkommande dokument

Vissa affärstransaktioner registreras inte i Business Central från början. I stället kommer ett externt
affärsdokument till ditt företag som en e-postbilaga eller papperskopia som du skannar för att spara. Det här är
typiskt för inköp där sådana inkommande dokument representerar betalningkvitton för kostnader eller små
inköp.

Från PDF eller bildfiler som representerar inkommande dokument kan du låta en extern OCR-tjänst (Optical
Character Recognition) generera elektroniska dokument som därefter kan konverteras till dokumentposter inne
i "Business Central".

På sidan Inkommande dokument använder du olika funktioner för att förhandsgranska utgiftskvitton,
hantera OCR-uppgifter och konvertera inkommande dokumentfiler, manuellt eller automatiskt, till relevanta
dokument eller journalrader i . De externa filerna kan kopplas till något processteg, inklusive till bokförda
dokument och till resulterande leverantörs-, kund- och redovisningstransaktioner.

Processen för inkommande dokument består av följande huvudaktiviteter:

Logga de externa dokumenten inne i Business Central genom att skapa rader på sidan Inkommande
dokument på något av följande sätt:

Använd OCR-tjänsten för att omvandla PDF- eller bildfiler till elektroniska dokument som kan konverteras
till dokumentposter i Business Central.
Skapa nya dokument eller redovisningsjournalrader för inkommande dokumentposter genom att registrera
informationen när du läser den från den inkommande dokumentfiler.
Koppla inkommande dokumentfiler till inköps- och försäljningsdokument med olika status. inklusive
leverantören, kunden och de redovisningstransaktionerna från bokföringen.
Visa inkommande dokumentposter och deras bilagor från alla inköps- och försäljningsdokument eller sök
efter alla redovisningstransaktioner utan inkommande dokumentposter från sidan Kontoplan.

Manuellt med hjälp av enkla funktioner, antingen från en dator eller från en mobil enhet, på något av
följande sätt:

Automatiskt genom att ta emot dokumentet från OCR-tjänsten som ett elektroniskt dokument, efter
att du har skickat den relaterade PDF- eller bildfilen per e-post till OCR-tjänsten. Snabbfliken
Ekonomisk information ifylls automatiskt på sidan Inkommande dokument.

Använd knappen Skapa från fil och fyll sedan i relevanta fält på sidan Inkommande
dokument. Filen kopplas automatiskt.
Använd knappen Nytt och fyll sedan i relevanta fält på sidan Inkommande dokument och
bifoga den relaterade filen manuellt.
Använd knappen Skapa från kamera för att skapa en ny inkommande dokumentpost och
sedan skicka bilden till ocr-servicen, till exempel.



Skapa inkommande dokumentposter, koppla filer, använda
OCR för att omvandla PDF-filer till elektroniska dokument,
omvänd elektroniska dokument till dokumentposter,
granska inkommande dokumentposter bokförda för
försäljnings- och inköpsdokument.

Bearbeta inkommande dokument

TILL GÅ TILL

Se även
Inköp
Arbeta med Business Central



Ställa in inkommande dokument
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Så här konfigurerar du funktionen för inkommande dokument

Så här konfigurerar du godkännare för inkommande dokument

NOTENOTE

Så här konfigurerar du en OCR-tjänst

Om du skapar redovisningsjournalrader från inkommande dokumentposter måste du ange vilken journalmall och
batch som ska användas på sidan Inställning av inkommande dokument.

Om du inte vill att användare ska skapa fakturor eller redovisningsjournalrader från inkommande dokumentposter
om inte dokumenten har godkänts först, måste du konfigurera godkännare på sidan Godkännare för
inkommande dokument.

För att omvandla PDF- och bildfiler till elektroniska dokument som du kan konverteras till, till
exempel,inköpsfakturor inne i "Business Central" måste du först konfigurera OCR-funktionen och aktivera tjänsten.

När funktionen för Inkommande dokument är inställd, kan du använda olika funktioner för att förhandsgranska
utgiftskvitton, hantera OCR-uppgifter och konvertera inkommande dokumentfiler, manuellt eller automatiskt, till
relevanta dokument eller journalrader i . De externa filerna kan kopplas till något processteg, inklusive till bokförda
dokument och till resulterande leverantörs-, kund- och redovisningstransaktioner. Mer information finns i Bearbeta
inkommande dokument.

1. Välj ikonen  och ange Inställning av inkommande dokument och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

1. Välj ikonen  och ange Inställning av inkommande dokument och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan Inställning av inkommande dokument väljer du åtgärden Godkännare.

Sidan Godkännare för inkommande dokument visar alla användare som är inställda i Business Central.

3. Markera en eller flera användare som kan godkänna ett inkommande dokument, innan en relaterat
dokumentet eller journalrad kan skapas.

När godkännare har konfigurerats på sidan Godkännare för inkommande dokument kan endast dessa
användare godkänna ett inkommande dokument om kryssrutan Kräv godkännande för att skapa på sidan
Inställning av inkommande dokument är markerad.

Denna inställning av godkännande är inte relaterad till arbetsflöden för godkännande. Mer information finns i Använda
arbetsflöden för godkännande.

1. Välj ikonen  och ange OCR-serviceinställningar och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.



NOTENOTE

Se även

Dina inloggningsdata krypteras automatiskt.

Bearbeta inkommande dokument
Inkommande dokument
Inköp
Arbeta med Business Central



Bearbeta inkommande dokument
2019-10-14 • 2 minutes to read

OM DU VILL GÅ TILL

Skapa inkommande dokumentposter manuellt eller
automatiskt, genom att ta ett foto av t.ex. ett papperskvitto.

Skapa inkommande dokumentposter

Använd en OCR-tjänst för att göra PDF- och bildfiler till
elektroniska dokument, som t.ex. kan omvandlas till
inköpsfakturor i Business Central. Utbilda OCR-tjänsten för
att undvika fel nästa gång som den bearbetar liknande
information.

Använda OCR för att omvandla PDF- och bildfiler till
elektroniska dokument

Koppla eller ta bort inkommande dokumentposter för ett
icke bokfört försäljnings- eller inköpsdokument och till en
kund, leverantör eller redovisningstransaktion från
dokumentet eller posten.

Skapa inkommande dokumentposter direkt från dokument
och transaktioner

Från sidorna Kontoplan och Redovisningstransaktioner
kan du använda en sökfunktion för att hitta
redovisningsposter för bokförda dokument som inte har
inkommande dokumentposter, och sedan länka dem till
centralt befintliga poster eller skapa nya med bifogade
dokumentfiler.

Söka efter bokförda dokument utan inkommande
dokumentposter

Få en bättre översikt genom att ange inkommande
dokumentposter som Bearbetade för att ta bort dem från
standardvyn.

Hantera många inkommande dokumentposter

Se även

Om du vill registrera ett externt dokument i Business Central, måste du först skapa eller slutföra en inkommande
dokumentpost. Du kan göra detta manuellt eller så kan du ta ett foto på det externa dokumentet och sedan skapa
en inkommande dokumentpost med bildfilen bifogad.

Från PDF eller bildfiler som du får från dina handelspartner kan du låta en extern OCR-tjänst (Optical Character
Recognition) skapa elektroniska dokument som du kan konvertera till dokumentposter i Business Central. När
du exempelvis tar emot en faktura i PDF-format från leverantören, kan du skicka den till OCR-tjänsten från sidan
Inkommande dokument. Du kan också skicka filen till OCR-tjänsten via e-post. När du sedan får tillbaka det
elektroniska dokumentet skapas en relaterad inkommande dokumentpost automatiskt. Efter några sekunder får
du tillbaka filen från OCR-tjänsten som en elektronisk faktura som kan omvandlas till en inköpsfaktura för
leverantören.

Inkommande dokument
Inköp
Arbeta med Business Central



  

Skapa inkommande dokumentposter
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här Godkänn eller avvisa ett inkommande dokument.

Så här skapar du en inkommande dokumentpost genom att ta ett foto

NOTENOTE

Så här bifogar du en bild till en inkommande dokumentpost genom att
ta ett foto

På sidan Inkommande dokument använder du olika funktioner för att förhandsgranska utgiftskvitton, hantera
OCR-uppgifter och konvertera inkommande dokumentfiler, manuellt eller automatiskt, till relevanta dokument
eller journalrader i . De externa filerna kan kopplas till något processteg, inklusive till bokförda dokument och till
resulterande leverantörs-, kund- och redovisningstransaktioner.

Om du vill registrera ett externt dokument i Business Central, måste du först skapa eller slutföra en inkommande
dokumentpost. Du kan göra detta manuellt eller så kan du ta ett foto på det externa dokumentet och sedan skapa
en inkommande dokumentpost med bildfilen bifogad.

Innan du kan använda funktionen för inkommande dokument måste du utföra de nödvändiga inställningarna.
Mer information finns i Skapa inkommande dokument.

Om du inte vill att användare ska skapa fakturor eller redovisningsjournalrader från inkommande
dokumentposter om inte dokumenten har godkänts först kan du konfigurera godkännare som måste godkänna
transaktionerna innan de kan behandlas.

1. Välj ikonen  och ange Inkommande dokument och välj sedan relaterad länk.
2. Markera raden med dokumentet som du vill godkänna eller avvisa, och välj sedan åtgärden godkänna eller

avvisa.

Om du godkänner den inkommande dokumentposten markeras kryssrutan Släppt på den inkommande
dokumentraden. Användaren som ansvarar för att skapa t.ex inköpsfakturor kan fortsätta med att bearbeta
transaktionen.

Följande proceduren gäller endast Business Central för surfplatte- och telefonklienter.

1. Välj panelen Skapa inkommande dokument från kamera i appfältet och gå sedan till steg 4.

2. Välj annars alternativknappen på appfältet, välj Inkommande dokument och välj sedan Alla.

3. På sidan Inkommande dokument väljer du ellipsknappen och sedan Skapa från kamera. Kameran på
Tablet PC:n eller telefonen aktiveras.

4. Ta ett foto av ett dokument, t.ex. ett inköpskvitto, som du vill bearbeta som ett inkommande dokument, och
välj sedan knappen OK .

En ny inkommande dokumentpost skapas med bilden bifogad.



NOTENOTE

Så här skapar du en inkommande dokumentpost manuellt

Se även

Följande proceduren gäller endast Business Central för surfplatte- och telefonklienter.

1. Välj alternativknappen på appfältet, välj Inkommande dokument och välj sedan Alla.

2. Öppna kortet för en befintlig inkommande dokumentpost.

3. På sidan Inkommande dokument väljer du ellipsknappen och sedan Bifoga fil från kamera. Kameran
på Tablet PC:n eller telefonen aktiveras.

4. Ta ett foto av ett dokument, t.ex. ett inköpskvitto, som du vill bearbeta som ett inkommande dokument, och
välj sedan knappen OK .

Bilden har bifogats till den inkommande dokumentposten.

1. Välj ikonen  och ange Inkommande dokument och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Skapa från fil.
3. Välj en fil och välj sedan Öppna på sidan Infoga fil. Filen kopplas automatiskt.
4. Välj alternativt åtgärden Ny.
5. För att bifoga en fil väljer du åtgärden Bifoga fil.
6. Markera filen som representerar det inkommande dokumentet i fråga och välj sedan knappen Öppna på sidan

Infoga fil.
7. På sidan Inkommande dokument fyller du i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa

en kort beskrivning.

Bearbeta inkommande dokument
Inkommande dokument
Inköp
Arbeta med Business Central



Använda OCR för att omvandla PDF- och bildfiler till
elektroniska dokument
2019-10-14 • 8 minutes to read

Så här skickar du en PDF- eller bildfil till OCR-tjänsten från sidan
Inkommande dokument

Så här skickar du en PDF eller bildfil till OCR-tjänstn via e-post

Från PDF eller bildfiler som du får från dina handelspartner kan du låta en extern OCR-tjänst (Optical Character
Recognition) skapa elektroniska dokument som du kan konvertera till dokumentposter i Business Central. När du
exempelvis tar emot en faktura i PDF-format från leverantören, kan du skicka den till OCR-tjänsten från sidan
Inkommande dokument. Detta beskrivs i den första proceduren.

Ett alternativ till att skicka filen från sidan Inkommande dokument är att skicka filen till OCR-tjänsten med e-
post. När du sedan får tillbaka det elektroniska dokumentet skapas en relaterad inkommande dokumentpost
automatiskt. Detta beskrivs i den andra proceduren.

Efter några sekunder får du tillbaka filen från OCR-tjänsten som en elektronisk faktura som kan omvandlas till en
inköpsfaktura för leverantören. Detta beskrivs i den tredje proceduren.

Eftersom OCR baseras på optisk läsning är det troligt att OCR-tjänsten tolkar tecknen i dina PDF- eller bildfiler fel
första gången dokument från till exempel en viss leverantör behandlas. Det går kanske inte tolka företagslogotypen
som leverantörens namn eller summan på ett kvitto kan misstolkas på grund av layouten. Du kan undvika att dessa
fel vidarebefordras genom att korrigera felen i en separat version av sidan Inkommande dokument. Sedan
skickar du korrigeringarna tillbaka till OCR-webbtjänsten för att utbilda den till att tolka de specifika tecknen
korrekt nästa gång den behandlar ett PDF eller bilddokument för samma leverantör. Mer information finns i Så här
utbildar du OCR-tjänsten till att undvika fel.

Trafiken av filer till och från OCR-tjänsten behandlas av en dedikerad jobbköpost, som skapas automatiskt när du
aktiverar den relaterade tjänstkopplingen. Mer information finns i Skapa inkommande dokument.

1. Välj ikonen  och ange Inkommande dokument och välj sedan relaterad länk.

2. Skapa en ny inkommande dokumentpost och bifoga filen. Mer information finns i Så här skapar du
inkommande dokumentposter.

3. Markera sedan en eller flera rader på sidan Inkommande dokument och välj sedan åtgärden Skicka till
jobbkö.

Värdet i fältet OCR-status ändras till Klar. Bifogad PDF eller bildfil skickas till OCR-servicen av jobbkön
enligt schemat, förutsatt att inga fel finns.

4. Markera alternativt en eller flera rader på sidan Inkommande dokument och välj sedan åtgärden Skicka
till OCR-tjänst.

Värdet i OCR-status fältet ändras till OCR-status ändras till Skickat, förutsatt att inga fel finns.

Skicka e-post till OCR-tjänstleverantören från ditt e-postprogram med PDF- eller bildfilen bifogad. Se OCR-
tjänstleverantörens webbplats för information om e-postadress att skicka till.

Eftersom ingen inkommande dokumentpost finns för filen skapas en ny post automatiskt på sidan Inkommande



NOTENOTE

Så här tar du emot det resulterande elektroniska dokumentet från
OCR-tjänsten.

NOTENOTE

Så här skapar du en inköpsfaktura från ett elektroniskt dokument som
har tagits emot från OCR-servicen

dokument när du får det resulterande elektroniska dokumentet från OCR-tjänsten. Mer information finns i Så här
skapar du inkommande dokumentposter.

Om du arbetar med en Tablet PC eller en telefon, kan du skicka filen till OCR-servicen, så snart som du har tagit ett foto av
dokumentet, eller så kan du skapa ett inkommande dokument direkt. Mer information finns i Så här skapar du inkommande
dokumentposter genom att ta ett foto.

Elektroniska dokument, som skapas med OCR-tjänsten från PDF- eller bildfilen tas emot automatiskt på sidan
Inkommande dokument jobbkötransaktionen som konfigureras när du aktiverar OCR-tjänsten.

Om du inte använder en jobbkö, eller om du vill ta emot ett färdigt OCR-dokument snabbare än per
jobbköschemat, kan du välja knappenTa emot från OCR-tjänst. Det kommer att få alla dokument som slutförs av
OCR-tjänsten.

Om OCR-tjänsten är inställd på att kräva manuell verifiering av bearbetade dokument, när fältet OCR-status innehåller
Avvaktar verifiering. I så fall utför du följande steg för att logga in på OCR-tjänstwebbplatsen manuellt för att kontrollera
ett OCR-dokument.

1. I fälterOCR-status väljer du hyperlinkenAvvaktar verifiering.

2. På OCR-servicewebbplatsen loggar du in med hjälp av autentiseringsuppgifter på OCR-servicekontot.
Dessa är autentiseringsuppgifter som du också använde när du konfigurerade servicen. Mer information
finns i Så här skapar du en OCR-tjänst.

Information för OCR-dokumentet visas med både källinnehållet av PDF- eller bildfilen och de resulterande
OCR-fältvärdena.

3. Granska de olika fältvärdena och redigera dem manuellt eller ange värden i fält som OCR-servicen har
taggat som osäkra.

4. Välj OK. OCR-processen är klar och det resulterande elektroniska dokumentet skickas till inkommande
dokument på sidan inkommande dokument i Business Central, enligt jobbköschemat.

5. Upprepa steg 4 för alla andra OCR-dokument som ska valideras.

Du kan nu fortsätta med att skapa dokumentposter för de inlevererade elektroniska dokumenten i Business
Central, manuellt eller automatiskt. Mer information finns i nästa procedur: Du kan också koppla den nya
inkommande dokumentposten till det bokförda eller icke bokförda befintliga dokumentet så att källfilen är
lättillgänglig i Business Central. Mer information finns i Bearbeta inkommande dokument.

Efterföljande procedur beskriver hur du skapar en inköpsfakturatransaktion från en leverantörsfaktura som tas
emot som ett elektroniskt dokument från OCR-servicen. Proceduren är samma när du skapar, till exempel, en
redovisningsjournalrad från ett kostnadskvitto eller från en försäljningsreturorder.



NOTENOTE

Du mappar ett inkommande dokument till ett särskilt leverantörskontoDu mappar ett inkommande dokument till ett särskilt leverantörskonto

Så här hanterar du fel vid mottagning av elektroniska dokument

Fälten Beskrivning och Nr. på de nya dokumentraderna kommer endast att fyllas i om du först har mappat text som finns på
OCR-dokumentet till de två fälten i Business Central. Du kan göra den här mappningen som korsreferenser till artikel, för
dokumentrader av typartikel. Mer information finns i Använd artikeltvärreferenser. Du kan också använda
mappningsfunktionen Text-till-konto. Mer information finns i avsnittet Mappa ett inkommande dokument till en viss
leverantör, redovisning eller adress.

1. Markera raden för inkommande dokument och välj sedan åtgärden skapa dokument.

En inköpsfaktura kommer att skapas av Business Central utifrån informationen i det elektroniska
leverantördokumentet som du fick av OCR-servicen. Informationen infogas i den nya inköpsfakturan, baserat på
mappningen som du har definierat som en tvärreferens eller mappningen text-till-konto.

Eventuella valideringsfel som vanligtvis beror på fel eller saknade huvuddata Business Central, visas på snabbfliken
Fel och varningar. För mer information, se avsnittet Så här hanterar du fel vid mottagning av elektroniska
dokument.

För inkommande dokument använder du vanligtvis åtgärdenMappa text till konto för att definiera att en viss text
på en leverantörsfaktura som har tagits emot från OCR-servicen mappas till en viss leverantörskonto. Framöver
kommer alla delar av det inkommande dokumentets beskrivning som existerar som en mappningstext innebära att
fältetNr. på resulterande dokument- eller journalrader av typen redovisningskonto fylls i med leverantören i fråga.

Förutom fördelning eller mappning till ett leverantörskonto eller redovisningskonton kan du också mappa till ett
bankkonto. Det är praktiskt, till exempel, för elektroniska dokument för kostnader som redan har betalts, där du vill
skapa en redovisningsjournalrad som är klar för bokföring på ett bankkonto.

NOTENOTE

1. Välj relevant dokumentrad för inkommande och välj åtgärden Mappa Text till kontot. Sidan Mappa text
till konto öppnas.

2. I fältet Mappa text anger du en text som förekommer på leverantörsfakturor som du vill skapa
inköpsdokument eller journalrader för. Du kan ange upp till 50 tecken.

3. I fältet Leverantörsnr anger du den leverantör som det resulterande inköpsdokumentet eller journalraden
skapas för.

4. I fältet debetkontonr anger du den typ av debetkonto som ska skrivas in på färdiga dokument- eller
journalrader av typen Redovisningskonto.

5. I fältet kreditkontonr anger du den typ av kreditkonto som ska skrivas in på färdiga dokument- eller
journalrader av typen Redovisningskonto.

Använd inte fälten Ursprungstyp för motkonto och Ursprungsnr för motkonto fält i samband med inkommande
dokument. De används endast för automatisk betalningsavstämning. Mer information finns i Mappa text på
återkommande betalningar till konton för automatisk avstämning.

6. Upprepa steg 2 till 5 för all text på inkommande dokument som du vill automatiskt vill skapa dokument för.

1. På sidan inkommande dokument markerar du raden för ett elektroniskt dokument som har tagits emot från
OCR-service med fel. Detta indikeras av felvärdet i fältetOCR-status.



Så här utbildar du OCR-tjänsten till att undvika fel

Se även

2. På sidan Inkommande dokument väljer du åtgärden Redigera.
3. På snabbflikenFel och varningar väljer du meddelandet och väljer sedanåtgärdenÖppna relaterade poster.
4. Sidan som visar om det finns fel eller saknade data, till exempel ett leverantörskort med ett saknat fältvärde,

öppnas.
5. Rätta felet eller felen som beskrivs i varje felmeddelande.
6. Fortsätt med att bearbeta det inkommande dokumentet elektroniskt genom att välja åtgärdenSkapa manuellt

igen.
7. Upprepa steg 5 och 6 för alla återstående fel, tills det elektroniska dokumentet kan tas emot korrekt.

Eftersom OCR baseras på optisk läsning är det troligt att OCR-tjänsten tolkar tecknen i dina PDF- eller bildfiler fel
första gången dokument från till exempel en viss leverantör behandlas. Det går kanske inte tolka företaglogotypen
som leverantörens namn eller summan på ett utläggskvitto kan misstolkas på grund av layouten. Du kan undvika
sådana fel genom att korrigera uppgifterna som du får av OCR-tjänsten och skicka återkopplingen till tjänsten.

Sidan OCR-datakorrigering som öppnas från sidan Inkommande dokument visar fälten från snabbfliken
Ekonomisk information i två kolumner, en med ändringsbara OCR-uppgifter och en med skrivskyddade OCR-
uppgifter. När du väljer knappen Skicka OCR-feedback skickas innehållet på sidan OCR-datakorrigering till
OCR-tjänsten. Nästa gång tjänsten behandlar PDF- eller bildfiler som innehåller samma uppgifter tas dina
korrigeringar med för att samma fel ska kunna undvikas.

1. Välj ikonen  och ange Inkommande dokument och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna en inkommande dokumentpost som innehåller data som har tagits emot från OCR-servicen och som du

vill rätta till.
3. På sidan Inkommande dokument väljer du åtgärden Korrigera OCR-data.
4. Skriv över data i den redigerbara kolumnen för varje fält som har ett inkorrekt värde på sidan OCR-

datakorrigering.
5. För att ångra korrigeringar som du har gjort sedan du öppnade sidan OCR-datakorrigering väljer du åtgärden

Återställ OCR-data.
6. För att skicka korrigeringar till OCR-tjänsten väljer du åtgärden Skicka OCR-feedback.
7. Om du vill spara korrigeringarna stänger du sidan OCR-datakorrigering.

Fälten på snabbfliken Ekonomisk information på sidan Inkommande dokument uppdateras med alla nya
värden som du har angett i steg 4.

Bearbeta inkommande dokument
Inkommande dokument
Inköp
Arbeta med Business Central



Skapa inkommande dokumentposter direkt från
dokument och transaktioner
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här skapar du och kopplar en inköpsfaktura från en inköpsfaktura

Så här skapar du och kopplar en inköpsfaktura från en
leverantörsreskontrapost

Så här tar du bort kopplingen från en inkommande dokumentpost till
ett bokfört dokument

Du kan lagra externa affärsdokument i Business Central genom att koppla dokumentfilerna till de relaterade
inkommande dokumentposterna. Om dokumentet, t.ex. en inköpsfaktura, inte ursprungligen skapades som en
inkommande dokumentpost kan du fortfarande skapa och koppla en inkommande dokumentpost till den senare.
Du kan även bifoga inkommande dokumentfiler till bokförda inköps- och försäljningsdokument och till
leverantörs-, kund - och redovisningsposter genom att använda till exempel faktaboxen Inkommande
dokumentfiler t.ex. på sidorna Bokförda inköpsfakturor och Lev.reskontratransaktioner.

Från sidorna Kontoplan och Redovisningstransaktioner kan du använda en sökfunktion för att hitta
redovisningsposter för bokförda inköps- och försäljningsdokument som inte har inkommande dokumentposter,
och sedan länka dem till centralt befintliga poster eller skapa nya med bifogade dokumentfiler. Mer information
finns i Söka efter bokförda dokument utan inkommande dokumentposter.

Följande tillvägagångssätt visar hur du bifoga en fil till en befintlig inköpsfaktura som inte har skapats från en
inkommande dokumentpost och hur du bifogar en fil till en leverantörsreskontrapost. Att bifoga en fil till bokförda
inköps- eller försäljningsdokument fungerar på liknande sätt.

1. Välj ikonen  och ange Inköpsfakturor och välj sedan relaterad länk.
2. Markera raden för en inköpsfaktura som du vill bifoga en fil till och välj sedan åtgärden Skapa inkommande

dokument från fil.
3. Eller markera raden för en inköpsfaktura som du vill bifoga en fil till och välj sedan åtgärden Bifoga fil.
4. Markera filen som representerar det inkommande dokumentet i fråga och välj sedan knappen Öppna på sidan

Infoga fil.

1. Välj ikonen  och ange Leverantörsreskontratransaktioner och välj sedan relaterad länk.
2. Markera raden för en leverantörsreskontratransaktion som du vill bifoga en fil till och välj sedan åtgärden

Skapa inkommande dokument från fil.
3. Eller markera raden för en leverantörsreskontratransaktion som du vill bifoga en fil till och välj sedan åtgärden

Bifoga fil.
4. Markera filen som representerar det inkommande dokumentet i fråga och välj sedan knappen Öppna på sidan

Infoga fil.

Du kan ta bort bifogade filer från ej bokförda dokument när som helst genom att radera posten för det
inkommande dokumentet. Om dokumentet är bokfört måste du först ta bort kopplingen från den inkommande
dokumentposten.

1. Välj ikonen  och ange Inkommande dokument och välj sedan relaterad länk.



Se även

2. Markera raden för en inkommande dokumentpost som kopplas till ett bokfört dokument som du vill ta bort,
och välj sedan åtgärden Ta bort referens till post.

Kopplingen till det bokförda dokumentet tas bort. Du kan nu fortsätta med att koppla en annan inkommande
dokumentpost till det bokförda dokumentet enligt vad som beskrivs i det här avsnittet.

Bearbeta inkommande dokument
Inkommande dokument
Inköp
Arbeta med Business Central



Söka efter bokförda dokument utan inkommande
dokumentposter
2019-10-14 • 2 minutes to read

Söka efter bokförda dokument utan inkommande dokumentposter

Koppla hittade dokument till befintliga inkommande dokumentposter

Se även

Från sidorna Kontoplan och Redovisningstransaktioner kan du använda en sökfunktion för att hitta
redovisningsposter för bokförda inköps- och försäljningsdokument som inte har inkommande dokumentposter,
och sedan länka dem till centralt befintliga poster eller skapa nya med bifogade dokumentfiler.

1. Välj ikonen  och ange Kontoplan och välj sedan relaterad länk.
2. Välj en rad för ett redovisningskonto för vilka redovisningstransaktioner du vill se bokförda inköps- och

försäljningsdokument utan inkommande dokumentpost och välj sedan Bokförda dokument utan
inkommande dokument.

3. Välj alternativt åtgärden Transaktioner.
4. På sidan Redovisningstransaktioner väljer du åtgärden Bokförda dokument utan inkommande

dokument.

Sidan Dokförda dokument utan inkommande dokument öppnas med visning av bokförda inköps- och
försäljningsdokument utan inkommande dokumentposter som representeras av redovisningstransaktioner på det
redovisningskonto som du öppnade sidan för. Sidan kan innehålla högst 1000 rader. Som standard innehåller
fältet Datumfilter därför ett filter som begränsar raderna till poster med bokföringsdatum från början av
bokföringsperioden till arbetsdatumet.

1. På sidan Bokförda dokument utan inkommande dokument väljer du raden för ett bokfört dokument som
du vill koppla till en befintlig inkommande dokumentpost och väljer sedan åtgärden Välj inkommande
dokument.

2. På sidan Inkommande dokument väljer du den inkommande dokumentpost som du vill koppla till det
hittade bokförda dokumentet och klickar sedan på knappen OK.

3. Nu är den valda inkommande dokumentposten kopplad till det bokförda dokumentet på sidan Bokförda
dokument utan inkommande dokument, som du kan se i faktaboxen Inkommande dokumentfiler.

Om en relevant inkommande dokumentpost inte finns på sidan Inkommande dokument kan du skapa den. Mer
information finns i Så här skapar du inkommande dokumentposter.

Bearbeta inkommande dokument
Inkommande dokument
Inköp
Arbeta med Business Central



Hantera många inkommande dokumenttransaktioner
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NOTENOTE

NOTENOTE

Så här tar du bort inkommande dokumentposter från standardvyn

NOTENOTE

Så här visar du inkommande dokumentposter

Så här lägger du till inkommande dokumentposter till standardvyn

När du skapar eller bearbetar inkommande dokumentposter, kan antalet rader på sidan Inkommande dokument
växa till en utsträckning att du förlorar översikt. Därför kan du ange inkommande dokumentposter som
Bearbetade för att ta bort dem från standardvyn. När du väljer åtgärden Visa alla kan du visa både behandlats och
outredda transaktioner.

Du kan inte redigera information, koppla filer eller utföra andra processer på inkommande dokumentposter som har angetts
till Bearbetad. Du måste först ange den till Obearbetad.

Kryssrutan Bearbetad markeras automatiskt för inkommande dokumentposter som har bearbetats, men du kan
även markera eller avmarkera kryssrutan manuellt. Beroende på företagets rutiner kan en inkommande
dokumentpost bearbetas när ett lagerrelaterat dokument har skapats för det, eller när en fil har bifogats.

När du öppnar sidan Inkommande dokument med åtgärden Mina inkommande dokument i rollcentret, kommer endast
obearbetade inkommande dokumentposter visas som standard. Detta kallas i detta ämne för"standardvyn".

1. På sidan Inkommande dokument markerar du en eller flera rader för inkommande dokumentposter som
du vill ta bort från standardvyn.

2. Välj åtgärden Ange som bearbetad.

De inkommande dokumentposterna tas bort från standardvyn och kryssrutan Bearbetad markeras på
raderna.

Du kan också utföra den preliminära för den individuella transaktionen på sidan inkommande dokumentkort.

1. På sidan Inkommande dokument väljer du åtgärden Visa alla.

Alla inkommande dokumentposter visas inklusive de som inte har kryssrutan Behandlad markerad.

1. På sidan Inkommande dokument väljer du åtgärden Visa alla.
2. Markera en eller flera rader för inkommande dokumentposter som du vill ska visas i standardvyn.
3. Välj åtgärden Ange som obearbetad.



NOTENOTE

Se även

Du kan också utföra den preliminära för den individuella transaktionen på sidan inkommande dokumentkort.

Bearbeta inkommande dokument
Inkommande dokument
Inköp
Arbeta med Business Central



Arbetsflöde
2019-10-14 • 2 minutes to read

NOTENOTE

FÖR ATT GÅ TILL

Konfigurera arbetsflödesanvändare, anger hur användarna
får meddeladen och skapa nya arbetsflöden. Implementera
nödvändiga arbetsflödeselement genom att anpassa
programkoden för nya arbetsflöden i scenarier som inte
stöds.

Konfigurera arbetsflöden

Aktivera arbetsflöden, agera på arbetsflödemeddelanden
inklusive begärandegodkännanden och godkänn
begäranden för att utföra ett arbetsflödessteg. Arkivera och
ta bort arbetsflöden.

Använda arbetsflöden

Se även

Du kan konfigurera och använda arbetsflöden som kopplar affärsprocessuppgifter som ska utföras av olika
användare. Systemuppgifter, till exempel automatisk bokföring, kan inkluderas som ett steg i arbetsflöden, före
eller efter användaruppgifter. Begära och bevilja godkännande för att skapa eller bokföra nya poster är vanliga
arbetsflödessteg.

På sidan arbetsflöde skapar du ett arbetsflöde genom att ange de berörda stegen på raderna. Varje steg består
av en arbetsflödehändelse, modifierad av händelsevillkor, och ett arbetsflödesvar som modifieras av
svarsalternativ. Du definierar arbetsflödesstegen genom att fylla i fält på arbetsflödesrader från fasta listor med
händelse- och svarsvärden som representerar de scenarier som stöds av programkoden.

Den generiska versionen av Business Central innehåller ett antal förkonfigurerade arbetsflöden som
representeras av arbetsflödesmallar som du kan kopiera för att skapa arbetsflöden. Koden för
arbetsflödesmallar som läggs till av Microsoft har prefixet ”MS-”. Mer information finns i listan över
arbetsflödesmallar på sidan Arbetsflödesmallar.

Om ett företagsscenario kräver en arbetsflödehändelse eller ett svar som inte stöds måste en Microsoft-partner
implementera dem genom att anpassa applikationskoden. Mer information finns i Genomgång: Genomföra
nya arbetsflödeshändelser och svar i hjälpen för utvecklare och IT-proffs.

Förutom funktionerna i arbetsflödet Business Central, kan du integrera till Microsoft Flow för att definiera arbetsflöden
för händelser i Business Central. Observera att trots att det finns två separata arbetsflödessystem, kommer alla Flow-
mallar du skapar med Microsoft Flow läggas till i listan över arbetsflödesmallar i Business Central. Mer information finns i
Använda Business Central i ett automatiskt arbetsflöde .

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.

Försäljning
Inköp
Hantera projekt
Arbeta med Business Central

https://docs.microsoft.com/dynamics-nav/Walkthrough--Implementing-New-Workflow-Events-and-Responses


Konfigurera arbetsflöden
2019-10-14 • 2 minutes to read

FÖR ATT GÅ TILL

Konfigurera arbetsflödesanvändare och användargrupper Konfigurera arbetsflödesanvändare

Konfigurera arbetsflödesanvändare som ingår i
godkännandearbetsflöden.

Konfigurera användare för godkännande

Ange hur arbetsflödesanvändare får meddelanden om
arbetsflödessteg, inklusive godkännandebegäranden.

Konfigurera meddelanden för arbetsflödet

Ange om användare ska meddelas per e-post eller
anteckning och hur ofta meddelanden ska kunna skickas.

Ange när och hur meddelanden ska tas emot

Anpassa innehållet i e-postmeddelanden genom att ändra
rapporten 1320, e-postmeddelanden.

Så här skapar och ändrar du en anpassad rapport eller
dokumentlayout

Skapa en SMTP-server för att aktivera e-postkommunikation
i och utanför Business Central.

Konfigurera e-post

Ange de olika stegen för ett arbetsflöde genom att koppla
arbetsflödeshändelser till arbetsflödessvar.

Skapa arbetsflöden

Använd arbetsflödesmallar till att skapa nya arbetsflöden Skapa arbetsflöden från arbetsflödesmallar

Dela arbetsflöden med andra Business Central-databaser. Exportera och importera arbetsflöden

Se information om hur du konfigurerar ett arbetsflöde för
godkännande av försäljningsdokument genom att följa en
procedur från slutpunkt till slutpunkt.

Genomgång: Konfigurera och använda ett arbetsflöde för
godkännande av inköp

Du kan konfigurera och använda arbetsflöden som kopplar affärsprocessuppgifter som ska utföras av olika
användare. Systemuppgifter, till exempel automatisk bokföring, kan inkluderas som ett steg i arbetsflöden, före
eller efter användaruppgifter. Begära och bevilja godkännande för att skapa eller bokföra nya poster är vanliga
arbetsflödessteg. Mer information finns i Använda arbetsflöden.

Innan du kan börja använda arbetsflöden måste du konfigurera arbetsflödesanvändare och
godkännaranvändare,ange hur användarna ska meddelas om arbetsflödessteg och sedan skapa arbetsflöden,
eventuellt med tillämpning av föregående kodanpassning.

På sidan arbetsflöde skapar du ett arbetsflöde genom att ange de berörda stegen på raderna. Varje steg består
av en arbetsflödehändelse, modifierad av händelsevillkor, och ett arbetsflödesvar som modifieras av
svarsalternativ. Du definierar arbetsflödesstegen genom att fylla i fält på arbetsflödesrader från fasta listor med
händelse- och svarsvärden som representerar de scenarier som stöds av programkoden.

Om ett företagsscenario kräver en arbetsflödehändelse eller ett svar som inte stöds måste en Microsoft-partner
implementera dem genom att anpassa applikationskoden. Mer information finns i Genomgång: Genomföra nya
arbetsflödeshändelser och svar i hjälpen för utvecklare och IT-proffs.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.

https://docs.microsoft.com/dynamics-nav/Walkthrough--Implementing-New-Workflow-Events-and-Responses


Lägg till stöd för ett affärsscenario som kräver nya
arbetsflödeshändelser eller svar genom att anpassa
applikationskoden.

Genomgång: Implementera nya arbetsflödeshändelser och
svar

FÖR ATT GÅ TILL

Se även
Använda arbetsflöden
Arbetsflöde
Genomgång: Konfigurera och använda ett arbetsflöde för godkännande av inköp
Arbeta med Business Central

https://docs.microsoft.com/dynamics-nav/Walkthrough--Implementing-New-Workflow-Events-and-Responses


Konfigurera arbetsflödesanvändare
2019-10-14 • 2 minutes to read

NOTENOTE

Så här konfigurerar du en arbetsflödesanvändareSå här konfigurerar du en arbetsflödesanvändare

Innan du kan skapa arbetsflöden måste du ställa in de användare som ska ingå i arbetsflödena. Det behövs för att
ange till exempel vem som ska ta emot en notering för att agera på ett arbetsflödessteg.

Konfigurera användare under arbetsflödesanvändargrupper på sidan Arbetsflödesanvändargrupp och ange
användarna i ordningsföljd i till exempel en godkännarkedja.

Arbetsflödesanvändare som fungerar som godkännandeanvändare, både den som begär och den som godkänner,
måste också ställas in på sidan Användarinställningar för godkännande. Mer information finns i Konfigurera
godkännandeanvändare.

Om du vill definiera att en godkännandebegäran inte godkänns förrän flera godkännare i en godkännandekedja har
godkänt den, ställer du in godkännare i en hierarki. För godkännartypen godkännare anger du godkännare på sidan
Användarinställningar för godkännande. För godkännartypen Arbetsflödesanvändargrupp ställer du in godkännare
på sidan Arbetsflödesanvändargrupper och definierar hierarkin genom att tilldela inkrementella nummer till varje
godkännare i fältet Sekvensnr. . Mer information finns i Konfigurera godkännandeanvändare och i detta avsnitt.

Om du vill definiera att en godkännandebegäran inte godkänns förrän flera likvärdiga godkännare har godkänt den,
oberoende av ett hierarki, ställer du in en plan arbetsflödesanvändargrupp. För godkännartypen
Arbetsflödesanvändargrupp, ställer du in godkännare på sidan Arbetsflödesanvändargrupper och definierar samma
nummer till varje godkännare i fältet Sekvensnr. . Mer information finns i det här avsnittet.

FÄLT DESCRIPTION

Användarnamn Ange användaren som ska ingå i arbetsflöden.

Användaren måste finnas på sidan
Användarinställningar. Mer information finns i Hantera
användare och behörigheter.

1. Välj ikonen  och ange Arbetsflödesanvändargrupper och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny. Sidan Arbetsflödesanvändargrupp öppnas.

3. Ange högst 20 tecken för att identifiera arbetsflödet i fältet Kod.

4. Beskriv arbetsflödet i fältet Beskrivning.

5. Fyll i fälten på den första raden enligt beskrivningen i följande tabell på snabbfliken Medlemmar i
arbetsflödesanvändargrupp.



Se även

Sekvensnr Ange den ordning som arbetsflödesanvändaren agerar i
ett arbetsflöde i förhållanden till andra användare. Detta
fält kan användas, till exempel, för att ange när
användaren godkänner i förhållande till andra godkännare
när du använder alternativet
Arbetsflödesanvändargrupp i fältet Godkännartyp på
det relaterade arbetsflödesvaret. Tips! Om du vill definiera
att en godkännandebegäran inte godkänns förrän flera
godkännare har godkänt den, oavsett plats i en hierarki,
ställer du in en plan arbetsflödeanvändargrupp genom att
tilldela samma sekvensnumret till de relevanta
godkännarna.

FÄLT DESCRIPTION

6. Upprepa steg 5 för att lägga till fler arbetsflödesanvändare i användargruppen.

7. Upprepa steg 2 till 6 för att lägga till fler arbetsflödesanvändargrupper.

Konfigurera användare för godkännande
Konfigurera arbetsflöden
Använda arbetsflöden
Genomgång: Konfigurera och använda ett arbetsflöde för godkännande av inköp
Arbetsflöde



Konfigurera användare för godkännande
2019-10-14 • 3 minutes to read

NOTENOTE

NOTENOTE

Så här konfigurerar du en godkännandeanvändare

Innan du kan skapa arbetsflöden som innehåller godkännandesteg, måste du skapa arbetsflödeanvändare som
är inblandade i godkännandeprocessen. På sidan Användarinställningar för godkännande anger du även
beloppsgränser för vissa typer av förfrågningar och definierar ersättande godkännare som godkännandebegäran
kan delegeras till när den ursprungliga godkännaren är frånvarande.

Godkännandeanvändare, både den som begär och den som godkänner, måste först ställas in som arbetsflödesanvändare
på sidan Arbetsflödesanvändargrupp. Mer information finns i Konfigurera arbetsflödesanvändare.

När du har konfigurerat godkännandeanvändare kan du använda konfigurationen för att skapa arbetsflödessvar
för godkännandearbetsflöden. Mer information finns i steg 9 i Skapa arbetsflöden.

Om du vill definiera att en godkännandebegäran inte godkänns förrän flera godkännare i en godkännandekedja har
godkänt den, ställer du in godkännare i en hierarki. För godkännartypen godkännare anger du godkännare på sidan
Användarinställningar för godkännande. För godkännartypen Arbetsflödesanvändargrupp ställer du in godkännare
på sidan Arbetsflödesanvändargrupper och definierar hierarkin genom att tilldela inkrementella nummer till varje
godkännare i fältet Sekvensnr. . Mer information finns i detta avsnitt och i Konfigurera arbetsflödesanvändare.

Om du vill definiera att en godkännandebegäran inte godkänns förrän flera likvärdiga godkännare har godkänt den,
oberoende av ett hierarki, ställer du in en plan arbetsflödesanvändargrupp. För godkännartypen
Arbetsflödesanvändargrupp, ställer du in godkännare på sidan Arbetsflödesanvändargrupper och definierar samma
nummer till varje godkännare i fältet Sekvensnr. . Mer information finns i Konfigurera arbetsflödesanvändare.

FÄLT DESCRIPTION

Användar-ID Välj användar-ID för den användare som är involverad i
godkännandeprocessen.

Säljare/inköpare kod Ange den säljar- eller inköparkod som är kopplad till
användaren i fältet Säljare/Inköpare kod.

Du fyller typiskt i fältet Säljare/Inköpare kod om
säljaren eller en inköpare som är ansvarig för kunden eller
leverantören är samma person som måste godkänna
försäljnings- eller inköpsbegäran.

1. Välj ikonen  och ange Användarinställningar för godkännande och välj sedan relaterad länk.

2. Skapa en ny rad på sidan Användarinställningar för godkännande och fyll i fälten enligt
instruktionerna i följande tabell.



Godkännar-ID Välj användar-ID för den användare som måste
godkänna begäranden från användaren i fältet
Användar-ID.

Max. förs.belopp att godkänna Ange det maximala försäljningsbeloppet i BVA som
användaren i fältet User ID kan godkänna.

Obegränsad godkännande försäljning Ange att användaren i fältet Användar-ID kan godkänna
alla försäljningsbegäranden oavsett belopp.

Om du markerar den här kryssrutan kan du inte fylla i
fältet Max. förs.belopp att godkänna.

max. inköpsbelopp som kan godkännas Ange det maximala inköpsbeloppet i BVA som
användaren i fältet User ID kan godkänna.

Obegränsad godkännande för inköp Ange att användaren i fältet Användar-ID kan godkänna
alla inköpsbegäranden oavsett belopp.

Om du markerar den här kryssrutan kan du inte fylla i
fältet Max. förs.belopp att godkänna.

Max.bel godkänna ink.begäran Ange det maximala beloppet i BVA som användaren i
fältet Användar-ID kan godkänna för inköpsofferter.

Om du vill använda detta fält måste du välja alternativet
Godkännarkedja i fälten Gränstyp för godkännare på
sidan Arbetsflödessvar.

Obegränsad godkännande inköpsbeg. Ange att användaren i fältet Användar-ID kan godkänna
alla inköpsofferter oavsett belopp.

Om du markerar den här kryssrutan kan du inte fylla i
fältet Max.bel godkänna ink.begäran.

Ersättare Välj användar-ID för den användare som måste
godkänna begäranden från användaren i fältet
Användar-ID om användaren i Godkännar-ID inte är
tillgänglig. Obs! Ersättaren kan vara antingen
användaren i fältet Ersättare en direkta godkännaren
eller godkännandeadministratören, i den
prioritetsordningen. Mer information finns i Använda
arbetsflöden för godkännande.

E-post Ange e-postadressen till användaren i fältet Användar-
ID.

Administratör för godkännande Ange den användare som har rättigheter att ta bort
spärrar på godkännandearbetsflöden, till exempel genom
att delegera godkännandebegäran till nya ersättande
godkännare och ta bort förfallna
godkännandebegäranden.

FÄLT DESCRIPTION



Se även

NOTENOTE
Funktionen hos Gränstyp för godkännare gäller bara för moduler där begränsningar kan definieras, dvs
godkännande av försäljning och inköp. Andra typer av godkännande där begränsningar inte gäller kommer alltid
fungerar enligt beskrivningen för alternativet direkt godkännare.

3. Om du vill testa konfigurationen av godkännandeanvändare väljer du åtgärden Test av
användarinställningar för godkännande.

4. Upprepa steg 2 och 3 för varje användare som du vill konfigurera som en godkännandeanvändare.

Konfigurera arbetsflödesanvändare
Konfigurera meddelanden för arbetsflödet
Skapa arbetsflöden
Konfigurera arbetsflöden
Genomgång: Konfigurera och använda ett arbetsflöde för godkännande av inköp
Arbetsflöde



Konfigurera meddelanden för arbetsflödet
2019-10-14 • 2 minutes to read

NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

Se även

Många arbetsflödessvar handlar om att meddela en användare om att en händelse har skett som de måste agera
på. Till exempel i en arbetsflödessteg kan händelsen vara att användare 1 begär godkännande av en ny post och
åtgärden är att ett meddelande skickas till användare 2, godkännaren. I nästa arbetsflödessteg kan händelsen vara
att användare 2 godkänner posten och åtgärden är att ett meddelande skickas till användare 3, som ska starta en
relaterad bearbetning av den godkända posten. För arbetsflödessteg som gäller godkännande kopplas varje
meddelande till en godkännandepost. Mer information finns i Arbetsflöden.

Den generiska versionen av Business Central stöder meddelanden som e-post och interna noteringar.

Alla arbetsflödesmeddelanden skickas via en jobbkö. Se till att jobbkön i din installation är konfigurerad för att hantera
arbetsflödesmeddelanden och att kryssrutan Starta automatiskt från server är markerad. Mer information finns i
Använda jobbköer för att schemalägga uppgifter.

Du konfigurerar andra aspekter av arbetsflödesmeddelanden på flera ställen:

1. För godkännande arbetsflöden konfigurerar du mottagare av arbetsflödemeddelanden genom att fylla i en rad
på sidan Användarinställningar för godkännande för varje användare som ingår i arbetsflödet. Till
exempel om användare 2 är specificerat i fältet Godkännar-ID på raden för användare 1 så skickas
meddelandet om godkännandebegäran till användare 1. Mer information finns i Konfigurera
godkännandeanvändare.

2. Du definierar när och hur användarna får arbetsflödemeddelanden genom att fylla i sidan
Meddelandeschema för varje arbetsflödesanvändare. Mer information finns i Så här anger du när och hur
användare ska meddelas.

3. Om du vill kan anpassa du innehållet i e-postmeddelanden genom att ändra rapporten 1320, e-
postmeddelanden. Mer information finns i så här skapar du och ändrar en anpassad rapport eller
dokumentlayout.

4. Du konfigurerar specifikt innehåll och regler för ett arbetsflödemeddelande när du skapar arbetsflödet i fråga.
Du gör detta genom att välja alternativ på sidan Alternativ för arbetsflödessvar för de arbetsflödessvar som
representerar meddelandet. Mer information finns i steg 9 i Skapa arbetsflöden.

Konfigurera användare för godkännande
Konfigurera arbetsflödesanvändare
Ange när och hur meddelanden ska tas emot
Skapa arbetsflöden
Så här skapar och ändrar du en anpassad rapport eller dokumentlayout
Använda jobbköer för att schemalägga uppgifter
Konfigurera e-post
Genomgång: Konfigurera och använda ett arbetsflöde för godkännande av inköp
Arbetsflöde
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Ange när och hur användare ska meddelas

När du konfigurerar användare i godkännandearbetsflöden måste du ange hur och när varje användare meddelas
om godkännandearbetsflödessteg på sidan Konfigurera meddelanden och Meddelandeschema. Individuella
användare kan också ändra sina meddelandeinställningar genom att välja knappen Ändra
meddelandeinställningar i något meddelande.

Innan du kan konfigurera meddelandeinställningar för en godkännandeanvändare måste du konfigurera
användaren som en godkännandeanvändare. Mer information finns i Konfigurera godkännandeanvändare.

Du kan definiera layouten för e-postmeddelanden genom att anpassa rapporten 1320, e-postmeddelanden. Mer
information finns i så här skapar du och ändrar en anpassad rapport eller dokumentlayout.

Många arbetsflödessvar för godkännande handlar om att meddela användare om att en händelse har skett som
de måste agera på. Till exempel ett arbetsflödessteg kan vara att en händelse där användare 1 begär godkännande
av en ny post. Det relaterade svaret är att ett meddelande skickas till användare 2, godkännaren. I nästa
arbetsflödessteg kan händelsen vara att användare 2 godkänner posten. Det relaterade svaret är att ett
meddelande skickas till användare 3 om att starta en process med den godkända posten. För arbetsflödessteg
som gäller godkännande kopplas varje meddelande till en godkännandepost. Mer information finns i
Arbetsflöden.

FÄLT DESCRIPTION

Meddelandetyp Ange vilken typ av händelse meddelandet handlar om.

Välj något av följande alternativ:

- Ny post anger att meddelandet är en ny post, till
exempel ett dokument, som användaren måste agera på.
- Godkännande anger att meddelandet handlar om en
eller flera godkännandebegäranden.
- Förfallna anger att meddelandet är en påminnelse till
användare om att de är sena i att agera på en händelse.

Meddelandemetod Ange om meddelandet ska skickas som ett e-
postmeddelande eller som en intern kommentar.

1. Välj ikonen  och ange Användarinställningar för godkännande och välj sedan relaterad länk.

2. Markera raden för användaren som du vill konfigurera meddelandeinställningar för och välj sedan
åtgärden Konfigurera meddelanden.

3. På sidan Konfigurera meddelanden kan du fylla i fälten enligt beskrivningen i följande tabell.

Du kan definiera layouten för e-postmeddelanden genom att anpassa rapporten 1320, e-
postmeddelanden. Mer information finns i så här skapar du och ändrar en anpassad rapport eller
dokumentlayout.

Du har nu registrerat hur användaren ska meddelas. Fortsätt med att ange när användaren ska meddelas.

4. Välj åtgärden Meddelandeschema.



Ändra när och hur du ska meddelas

Se även

FÄLT DESCRIPTION

Återkommande Ange upprepningsmönstret för användarens mottagning
av meddelanden.

Tid Ange vid vilken tidpunkt på dagen som användaren får
meddelanden när värdet i fältet Återkommande inte är
Omedelbart.

Daglig frekvens Ange på vilken typ av dagar användaren meddelas när
värdet i fältet Återkommande är Daglig.

Markera Vardag för meddelanden varje arbetsdag i
veckan. Markera Daglig för meddelanden varje veckodag
inklusive helger.

Måndag till och med söndag Ange på vilka dagar användaren meddelas när värdet i
fältet Återkommande är Veckovis.

Datum i månaden Ange om användaren meddelas på den första, den sista
eller ett visst datum i månaden.

Datum för månadsvis meddelande Ange månadsdag då användaren meddelas när värdet i
fältet Datum i månaden är Anpassat.

5. På sidan Meddelandeschema kan du fylla i fälten enligt beskrivningen i följande tabell.

1. Välj knappen Ändra meddelandeinställningar i ett av meddelandena som du har tagit emot, antingen eller
som e-post eller notering.

2. Ändra dina meddelandeinställningar så som beskrivs i föregående steg på sidan Konfigurera meddelanden.

Konfigurera användare för godkännande
Så här skapar och ändrar du en anpassad rapport eller dokumentlayout
Konfigurera meddelanden för arbetsflödet
Konfigurera arbetsflöden
Använda arbetsflöden
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NOTENOTE

Så här skapar du en anpassad layout

Som standard kommer en rapport ha inbyggd rapportlayout, antingen RDLC- eller Word-rapportlayout eller
båda typerna. Du kan inte ändra inbyggda layouter. Du kan skapa egna anpassade layouter som du kan
använda för att ändra utseendet på rapporten när den visas, skrivs ut eller sparas. Du kan skapa flera
anpassade rapportlayouter för samma rapport, och sedan byta layout som används av en rapport efter behov.

I Business Central, omfattar termen "rapporter" även externa dokument som t.ex. fakturor och bekräftelser av
inköpsorder som du skickar till kunder som PDF-filer.

Om du vill skapa en anpassad layout kan du antingen skapa en kopia av en befintlig anpassad layout eller
lägga till en ny anpassad layout, som baseras i de flesta fall på en inbyggd layout. När du lägger till en ny
anpassad layout kan du välja att lägga till en RDLC-rapportlayout, Word-rapportlayout eller både och. Den nya
anpassade layouten baseras automatiskt på den inbyggda layouten för rapporten, om en är tillgänglig. Om det
inte finns någon inbyggd layout för typen, skapas en ny tom layout som du måste ändra och utforma från noll.
Mer information om RDLC- och Word-rapportlayouter, inbyggda och anpassade layouter och mer finns i
Hantera rapportlayouter .

1. Välj ikonen  och ange Val av rapportlayout och välj sedan relaterad länk.

På sidan Val av rapportlayout visas alla rapporter som är tillgängliga i företaget som har angetts i
fältet Företagsnamn högst upp på sidan.

2. Ange fältet Företag till företaget som du vill skapa rapportlayouten i.

3. Markera raden för rapporten som du skapa layouten för och välj sedan Anpassa layouter.

På sidan Anpassa rapportlayouter visas alla anpassade layouter som är tillgängliga för den valda
rapporten.

4. Om du vill skapa en kopia av en befintlig anpassad layout, markera den befintliga anpassade layouten i
listan och välj sedan Kopiera.

Kopian av den anpassade layouten visas på sidan Anpassa rapportlayouter och har orden Kopia av i
fältet Beskrivning.

5. Om du vill lägga till en ny anpassad layout som baseras på en inbyggd layout gör du följande:

a. Välj åtgärden Ny. På sidan Infoga inbyggd layout för en rapport visas. Fälten ID och Namn fylls
i automatiskt.

b. Om du vill lägga till en anpassad Word-rapportlayouttyp markerar du kryssrutan Infoga Word-
layout.

c. Om du vill lägga till en anpassad RDLC-rapportlayouttyp markerar du kryssrutan Infoga RDLC-
layout.

d. Välj OK.



  

   

Ändra en anpassad layout

Ändra en anpassad layoutÄndra en anpassad layout

Så här gör du ändringar i en Word-rapportlayout

TIPTIP

Inbäddade teckensnitt i Word-ayouter för konsistensInbäddade teckensnitt i Word-ayouter för konsistens

De nya anpassade layouterna visas på sidan Anpassa rapportlayouter. Om en ny layout baseras på en
inbyggd layout får den orden Kopia av en inbyggd layout i fältet Beskrivning. Om det inte fanns en
inbyggd layout för rapporten, får den nya layouten orden Ny layout i fältet Beskrivning, vilket anger
att den anpassade layouten är tom.

6. Som standard är fältet Företagsnamn tomt, vilket betyder att den anpassade layouten är tillgänglig för
rapporten i alla företag. För att du ska kunna göra den anpassade layouten tillgänglig väljer du
Redigera och ställer sedan in fältet Företagsnamn till företaget som du vill ha.

Den anpassade layouten har skapats. Du kan nu ändra den anpassade layouten efter behov.

Om du vill ändra en rapportlayout måste du först exportera rapportlayouten som en fil till en plats på din
dator eller nätverk, och sedan öppna det exporterade dokumentet och göra ändringarna. När du är klar med
ändringarna importerar du rapportlayouten.

1. Du kan exportera en anpassad layout från sidan anpassade rapportlayouter. Om sidan inte redan är
öppen, sök efter och öppna Val av rapportlayout, välj rapporten med layouten som du vill ändra och
välj sedan åtgärden Anpassade layouter.

2. På sidan anpassade rapportlayouter väljer du den layout som du vill ändra, anger exportera layout,
och välj spara eller Spara som för att spara rapportlayouten till en plats på datorn eller i nätverket.

3. Öppna rapportlayoutdokumentet som du sparade och gör ändringar.

Om du ändrar layouten i Word, öppna layoutdokumentet i Word. Redigera information, finns i avsnittet
att göra ändringar i rapportlayout.

RDLC rapportlayouter är mer avancerade än Word rapportlayouter. Mer information om att ändra en
RDLC-rapportlayout finns i Designa RDLC rapportlayout.

Glöm inte att spara ändringar när du är klar.

4. Gå tillbaka till sidan anpassade rapportlayouter, välj rapportlayouten som du har exporterats och
ändrats, och välj sedan åtgärden Importera layout.

5. I dialogrutan Importera väljer du Välj för att hitta och välja dokumentet och väljer sedan Öppna.

Du kan göra allmänna formaterings- och layoutändringar, t.ex ändra textteckensnittet, lägga till och ändra en
tabell eller ta bort ett datafält, genom att använda de grundläggande redigeringsfunktionerna i Word.

Om du designar en Word-rapportlayout från noll eller lägger till nya datafält, starta då genom att lägga till en
tabell som innehåller rader och kolumner som kommer att innehålla datafälten.

Visa tabellstödlinjerna så att du kan se gränserna mellan tabellceller. Kom ihåg att dölja stödlinjerna när du har redigerat
klart. För att visa eller dölja tabellstödlinjer, välj tabellen och välj under Visa stödlinjer på fliken Tabell under Layout.

För att säkerställa att rapporterna alltid visas och skrivs ut med planerade teckensnitt, oavsett om en
användare öppnar eller skriver ut rapporter, kan du bädda in teckensnitt i Word-dokumentet. Men tänk på att
inbäddade teckensnitt kan öka storleken på de Word-filerna väsentligt. Mer information om inbäddade

https://docs.microsoft.com/dynamics-nav/Designing-RDLC-Report-Layouts


Ta bort rubrik- och datafält i Word-layouterTa bort rubrik- och datafält i Word-layouter

Så här tar du bort en rubrik eller ett datafältSå här tar du bort en rubrik eller ett datafält

Lägga till datafältLägga till datafält

Se även

teckensnitt i Word finns i inbäddade teckensnitt i Word, PowerPoint eller Excel.

Rubrik- och datafält för en rapport finns i innehållskontroller i Word. Efterföljande diagram illustrerar en
innehållskontroll när den har valts i Word-dokumentet.

Namnet på rubriken eller datafältet visas i innehållskontrollen. I exemplet är fältnamnet CompanyAddr1.

1. Högerklicka på fältet som du vill ta bort och välj Ta bort innehållskontroll.

Innehållskontrollen tas bort, men fältnamnet förblir som text.

2. Ta bort den återstående texten efter behov.

Lägga till datafält från en -rapportdatauppsättning är mer avancerat och kräver viss kunskap om
rapportdatauppsättningen. Information om att lägga till fält för data, etiketter, data och bilder finns i Lägga till
fält till en Word-rapportlayout.

Hantera rapportlayouter
Ändra aktuell rapportlayout
Så här importerar och exporterar du en anpassad rapport eller dokumentlayout
Arbeta med rapporter och batch-jobb och XMLports
Arbeta med Business Central

https://support.office.com/en-us/article/Embed-fonts-in-Word-PowerPoint-or-Excel-cb3982aa-ea76-4323-b008-86670f222dbc
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Konfigurera e-post

Använda en ersättningsavsändaradress i utgående e-
postmeddelanden

NOTENOTE

För att skicka och ta emot e-postmeddelanden inifrån Business Central, måste du fylla i fälten på sidan SMTP-
postinställning.

I stället för att ange information för SMTP-server manuellt kan du använda funktionen Använd Office 365-
serverinställningar för att mata in information från din Office 365-prenumeration.

Du kan antingen skapa e-post skapar du manuellt som nedan eller också kan du få hjälp med hjälp av assisterad
inställningsguide för e-post. Mer information finns i Komma igång med att göra affärer.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange SMTP-postinställningar och välj sedan relaterad länk.

2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Om du använder ett konto som kräver tvåfaktorautentisering måste lösenordet som du anger fältet Lösenord vara
samma som du använder för Office 365-prenumerationen och det måste vara av typen applösenord.

3. Du kan också välja åtgärden Använd Office 365-serverinställningar för att infoga information som
redan har definierats för din Office 365-prenumeration.

4. När alla fälten är korrekt ifyllda, väljer du åtgärden Testa e-postinställningar.

5. När testet lyckas stänger du sidan.

Alla utgående e-postmeddelanden från Business Central kommer att använda standardadressen för det konto
som du har angett på sidan SMTP-e-postinställning, som beskrivs ovan. Du kan emellertid använda funktionerna
Skicka som eller Skicka på uppdrag av på Exchange-servern för att ändra avsändaradressen för utgående
meddelanden. Business Central använder standardkontot för att autentisera till Exchange, men kommer antingen
att ersätta avsändarens adress med den som du anger eller ändra den med "för".

Nedan följer exempel på hur skicka och skicka för ombud används i Business Central.:

När du skickar dokument som inköps- eller försäljningsorder till leverantörer och kunder vill du kanske visa
dem för att komma från adressen _noreply@yourcompanyname.com_.
När arbetsflödet skickar en godkännandeförfrågan via e-post med hjälp av e-postadressen till den som
efterfrågar meddelandet.

Du kan bara använda ett konto för att ersätta avsändaradresser. Det innebär att du inte kan ha en ersättningsadress för att
inköpsprocesser, och en annan för försäljningsprocesser.



Att ange ersättningsavsändaradress för alla utgående e-postmeddelandenAtt ange ersättningsavsändaradress för alla utgående e-postmeddelanden

Så här använder du ersättningsadressen i arbetsflöde för godkännandeSå här använder du ersättningsadressen i arbetsflöde för godkännande

NOTENOTE

Se även

1. I administrationscenter för Exchange för ditt Office 365 konto hittar du den postlåda som ska användas
som ersättningsadress, kopiera sedan eller gör ennotering av adressen. Om du behöver en ny adress går du
till administrationscentret för Microsoft 365 för att skapa en ny användare och ställa in postlådan.

2. I Business Central väljer du den  och ange SMTP-postinställningar och välj sedan relaterad länk.
3. I fältet Skicka som anger du ersättningsadressen.
4. Kopiera eller anteckna adressen i fältet användar-ID .
5. I administrationscenter för Exchange hittar du postlådan som ska användas som ersättningsadress och

anger sedan adressen från fältet Användar-ID i Skicka som. Mer information finns i Hantera behörigheter
förmottagare.

1. I Business Central väljer du den  och ange SMTP-postinställningar och välj sedan relaterad länk.
2. Kopiera eller anteckna adressen i fältet användar-ID .
3. Välj ikonen  och ange Användarinställningar för godkännande och välj sedan relaterad länk.
4. I administrationscenter för Exchange hittar du postlådan för varje användare som finns på sidan

Användarinställningar för godkännande och i fältet Skicka som anger du adressen från fältet Användar-
ID för sidan SMTP-postinställningar i Business Central. Mer information finns i Hantera behörigheter
förmottagare.

5. I Business Central väljer du den  och ange SMTP-postinställningar och välj sedan relaterad länk.
6. Aktivera ersättning genom att aktivera växling Tillåt avsändarens ersättning.

Business Central avgör vilken adress som ska visas i följande ordning: 

1. Adressen som anges i fältet e-post på sidan Användarinställningar för godkännande för meddelanden i ett
arbetsflöde. 
2. Adressen som anges i fältet skicka som på sidan SMTP-postinställningar. 
3. Adressen som anges i fältet Användar-ID på sidan SMTP-postinställningar.

Delade postlådor i Exchange Online
Arbeta med Business Central
Ställa in Business Central
Skicka dokument som e-post
Anpassa Business Central med tillägg
Använda Business Central som din företagsinkorg i Outlook
Få Business Central på min mobila enhet

https://docs.microsoft.com/en-us/Exchange/recipients/mailbox-permissions?view=exchserver-2019#use-the-eac-to-assign-permissions-to-individual-mailboxes
https://docs.microsoft.com/en-us/Exchange/recipients/mailbox-permissions?view=exchserver-2019
https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/collaboration-exo/shared-mailboxes
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NOTENOTE

Skapa ett arbetsflöde

Du kan skapa arbetsflöden som kopplar affärsprocessuppgifter som ska utföras av olika användare.
Systemuppgifter, till exempel automatisk bokföring, kan inkluderas som ett steg i arbetsflöden, före eller efter
användaruppgifter. Begära och bevilja godkännande för att skapa eller bokföra nya poster är vanliga
arbetsflödessteg.

På sidan arbetsflöde skapar du ett arbetsflöde genom att ange de berörda stegen på raderna. Varje steg består
av en arbetsflödehändelse, modifierad av händelsevillkor, och ett arbetsflödesvar med svarsalternativ. Du
definierar arbetsflödesstegen genom att fylla i fält på arbetsflödesrader från fasta listor med händelse- och
svarsvärden som representerar de scenarier som stöds av programkoden.

När du skapar arbetsflöden kan du kopiera stegen från befintliga arbetsflöden eller från arbetsflödesmallar.
Arbetsflödesmallar representerar icke-redigerbara arbetsflöden som finns i den generiska versionen av
Business Central. Koden för arbetsflödesmallar som läggas till av Microsoft har prefixet ”MS-”, till exempel
"MS-PIW”. Mer information finns i Skapa arbetsflöden genom att använda arbetsflödesmallar.

Om ditt företagsscenario kräver arbetsflödehändelser eller svar som inte stöds måste en Microsoft-partner
implementera dem genom att anpassa applikationskoden.

Alla meddelanden om arbetsflödessteg skickas via en jobbkö. Se till att jobbkön i din installation är konfigurerad för att
hantera arbetsflödemeddelanden och att kryssrutan Starta automatiskt från NAS är markerad. Mer information finns i
Använda jobbköer för att schemalägga uppgifter.

1. Välj ikonen  och ange Arbetsflöden och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny. Sidan Arbetsflöde visas.

3. Ange högst 20 tecken för att identifiera arbetsflödet i fältet Kod.

4. Så här skapar du arbetsflödet från en arbetsflödesmall, på sidan Arbetsflöden, välj åtgärden Så här
skapar du arbetsflödet från en arbetsflödesmall. Mer information finns i Skapa arbetsflöden genom
att använda arbetsflödesmallar.

5. Beskriv arbetsflödet i fältet Beskrivning.

6. I fältet kategorin ange kategorin som arbetsflödet tillhör.

7. I fältet När händelse ange den händelse som måste uppstå för att starta arbetsflödessteget.

När du väljer fältet öppnas sidan Arbetsflödeshändelse där du kan välja mellan alla
arbetsflödeshändelser som finns

8. I fältet Tillstånd skriver du ett eller flera villkor som måste uppfyllas innan händelsen i fältet När
händelse kan uppstå.

När du väljer fältet öppnas sidan Händelseförhållanden där du väljer från en lista med filterfält som är
relevanta som villkor för händelsen i fråga. Du kan lägga till nya filterfält som du vill använda som
händelsevillkor. Du ställer in händelsevillkorfilter så som du ställer in filter på rapportsidor.



Om arbetsflödeshändelsen är ändringen av ett visst fält i en post, då öppnas sidan Händelsevillkor
med alternativ för att markera fältet och typen av ändring.

a. Så här anger du en fältändring för händelsen: i sidan Händelsevillkor, i fältet Fält, markerar du det
fält som ska ändras.

b. Välj antingen Minskad, Ökadeller Ändrad i fältet Operatör.
9. I fältet Sedan svar anger du svaret som ska följa när arbetsflödeshändelsen inträffar.

När du väljer fältet öppnas sidan Arbetsflödessvar där du kan välja mellan alla arbetsflödessvar som
finns och ange svarsalternativ för det valda svaret.

10. På snabbfliken Alternativ för valt arbetsflödessvar anger du alternativ för arbetsflödessvaret genom
att välja värden i de olika fälten som visas, enligt följande:

FÄLT DESCRIPTION

Mottagarens användar-ID Ange den användare som meddelande ska skickas
till. Obs! Alternativet är bara tillgängligt för
arbetsflödesvar med en platshållare för en specifik
användare. För arbetsflödesvar utan platshållare för
användare definieras meddelandemottagaren
vanligtvis av inställningen av
godkännandeanvändare.

Målsida för länk Ange en annan sida i Business Central som länken i
meddelandet öppnar i stället för standardsidan.

Anpassad länk Ange URL-adressen till en länk som läggs till i
meddelandet utöver länken till sidan i Business
Central.

FÄLT DESCRIPTION

Formel för förfallodatum Ange hur många dagar det är kvar tills
godkännandebegäran måste lösas från datumet då
det skickades.

Delegera efter Ange om och när en godkännandebegäran
delegeras automatiskt till den relevanta ersättaren.
Du kan välja att automatiskt delegera en, två eller
fem dagar efter datumet när godkännandet
begärdes.

a. Fyll i fälten som beskrivs i följande tabell för att ange alternativ för arbetsflödesvar som omfattar
att skicka ett meddelande.

b. Fyll i fälten som beskrivs i följande tabell för att ange alternativ för arbetsflödesvar som omfattar
att skapa en godkännandebegäran.



Godkännartyp Ange vem godkännaren är, enligt inställningarna av
godkännandeanvändare och arbetsflödesanvändare.

Följande alternativ finns:

- Säljare/Inköpare anger att användaren som ställs
in i fältet Säljare/inköpare kod i sidan
Användarinställningar för godkännande
fastställer godkännaren.
Godkännandebegäranposter skapas sedan enligt
värdet i fältet Gränstyp för godkännare.
Mer information finns i Konfigurera
godkännandeanvändare.

Visa bekräftelsemeddelande Ange om ett bekräftelsemeddelande visas för
användarna när de har begärt ett godkännande.

Gränstyp för godkännare Ange hur godkännares godkännandegränser
påverkas när godkännandebegärandeposter skapas
för dem. En kvalificerad godkännare är en
godkännare vars godkännandegräns är högre än
värdet på begäran.

Följande alternativ finns:

1. Godkännarkedja anger att
godkännandebegärandeposter skapas för alla
begärandens godkännare upp till och med den
första kvalificerade godkännaren.
2. Direkt godkännare anger att en
godkännandebegärandepost skapas endast för
begärandens omedelbara godkännare, oberoende av
godkännarens godkännandegräns.
3. Första kvalificerade godkännare anger att en
godkännandebegärandepost skapas endast för
begärandens första kvalificerade godkännare.

FÄLT DESCRIPTION

FÄLT DESCRIPTION

Namn på redovisningsjournalmall Ange namnet på redovisningsjournalmallen som de
angivna journalraderna skapas i.

Redovisningsjournalnamn Ange namnet på redovisningsjournalbatchen som de
angivna journalraderna skapas i.

c. Fyll i fälten som beskrivs i följande tabell för att ange alternativ för arbetsflödesvar som omfattar
att skapa journalrader.

11. Välj knapparna Öka indrag och Minska indrag för att göra ett indrag för händelsenamnet i fältet När
för att definiera stegets position i arbetsflödet.

a. Ange att steget är nästa i arbetsflödesföljden genom att göra ett indrag för händelsenamnet i det
föregående steget.

b. Ange att steget är ett av flera alternativa steg som kan startas beroende på dess villkor genom att
placera händelsenamnet med samma indrag som de andra alternativa stegen. Ordna sådana valfria
efter prioritet genom att placera det viktigaste steget först.



NOTENOTE

TIPTIP

Se även

NOTENOTE
Du kan endast ändra indrag för ett steg som inte har ett efterföljande steg.

12. Upprepa steg 7 till 11 för att lägga till fler arbetsflödessteg, antingen före eller efter steget som du precis
har skapat.

13. Markera kryssrutan Aktiverad för att ange att arbetsflödet ska starta så snart som händelsen i det
första steget av typen Insteg inträffar. Mer information finns i Använda arbetsflöden.

Aktivera inte ett arbetsflöde förrän du vet att arbetsflödet är avslutat och att relevanta arbetsflödessteg kan startas.

För att visa relationer mellan tabeller som används i arbetsflöden, välj ikonen  och ange arbetsflöde –
tabellrelationer.

Skapa arbetsflöden från arbetsflödesmallar
Konfigurera användare för godkännande
Konfigurera meddelanden för arbetsflödet
Visa arkiverade instanser för arbetsflödessteg
Ta bort arbetsflöden
Genomgång: Konfigurera och använda ett arbetsflöde för godkännande av inköp
Konfigurera arbetsflöden
Använda arbetsflöden
Arbetsflöde



Skapa arbetsflöden från arbetsflödesmallar
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här skapar du ett arbetsflöde från en arbetsflödesmall

Se även

Du kan spara tid när du skapar nya arbetsflöden genom att skapa arbetsflöden från arbetsflödesmallar.

Arbetsflödesmallar representerar icke-redigerbara arbetsflöden som finns i den generiska versionen av Business
Central. Koderna för arbetsflödesmallar som läggs till av Microsoft har prefixet ”MS-”.

Ett annat sätt att snabbt att skapa ett arbetsflöde är att importera ett befintligt arbetsflöde som du har i en fil
utanför Business Central. Mer information finns i Exportera och importera arbetsflöden.

På sidan arbetsflöde skapar du ett arbetsflöde genom att ange de berörda stegen på raderna. Varje steg består
av en arbetsflödehändelse, modifierad av händelsevillkor, och ett arbetsflödesvar som modifieras av
svarsalternativ. Du definierar arbetsflödesstegen genom att fylla i fält på arbetsflödesrader från fasta listor med
händelse- och svarsvärden som representerar de scenarier som stöds av programkoden. Mer information finns i
Skapa arbetsflöden.

1. Välj ikonen  och ange Arbetsflöden och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden skapa arbetsflödet från mallen. Sidan arbetsflödesmallar.

3. Markera en arbetsflödesmall och välj sedan knappen OK.

Sidan Arbetsflöde öppnas för ett nytt arbetsflöde som innehåller all information för den valda mallen.
Värdet i fältet Kod utökas med till exempel ”-01" för att ange att det är det första arbetsflödet som skapas
från arbetsflödesmallen.

4. Fortsätt med att skapa arbetsflödet genom att redigera arbetsflödesstegen, eller lägg till nya steg. Mer
information finns i Skapa arbetsflöden.

Skapa arbetsflöden
Exportera och importera arbetsflöden
Visa arkiverade instanser för arbetsflödessteg
Ta bort arbetsflöden
Genomgång: Konfigurera och använda ett arbetsflöde för godkännande av inköp
Konfigurera arbetsflöden
Använda arbetsflöden
Arbetsflöde



Exportera och importera arbetsflöden
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här exporterar du ett arbetsflöde

Så här importerar du ett arbetsflöde

C a u t i o nC a u t i o n

Se även

För att överföra arbetsflöden till andra Business Central-databaser, t.ex för att spara tid när du skapar nya
arbetsflöden, kan du exportera och importera arbetsflöden.

Ett annat sätt att snabbt skapa arbetsflöden är att skapa arbetsflöden från arbetsflödesmallar. Mer information
finns i Skapa arbetsflöden genom att använda arbetsflödesmallar.

På sidan arbetsflöde skapar du ett arbetsflöde genom att ange de berörda stegen på raderna. Varje steg består av
en arbetsflödehändelse, modifierad av händelsevillkor, och ett arbetsflödesvar som modifieras av svarsalternativ.
Du definierar arbetsflödesstegen genom att fylla i fält på arbetsflödesrader från fasta listor med händelse- och
svarsvärden som representerar de scenarier som stöds av programkoden. Mer information finns i Skapa
arbetsflöden.

1. Välj ikonen  och ange Arbetsflöden och välj sedan relaterad länk.
2. Markera ett arbetsflöde, och välj sedan åtgärden Exportera till fil.
3. På sidan Exportera fil väljer du knappen Spara.
4. Välj en filplats på sidan Exportera och välj sedan knappen Spara.

1. Välj ikonen  och ange Arbetsflöden och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Importera från fil.
3. På sidan Importera väljer du den XML-fil som innehåller arbetsflödet och sedan knappen Öppna.

Om arbetsflödekoden redan finns i databasen skrivs arbetsflödesstegen över med stegen i det importerade
arbetsflödet.

Skapa arbetsflöden
Skapa arbetsflöden från arbetsflödesmallar
Visa arkiverade instanser för arbetsflödessteg
Ta bort arbetsflöden
Genomgång: Konfigurera och använda ett arbetsflöde för godkännande av inköp
Konfigurera arbetsflöden
Använda arbetsflöden
Arbetsflöde



Genomgång: Konfigurera och använda ett arbetsflöde
för godkännande av inköp
2019-10-14 • 5 minutes to read

NOTENOTE

Om den här genomgången

Förutsättningar

Situation

Du kan automatisera processen för att godkänna nya eller ändrade transaktioner, t.ex dokument, journalrader och
kundkort, genom att skapa arbetsflöden med stegen för godkännandena i fråga. Innan du skapar
godkännandearbetsflöden, måste du skapa en godkännare och ersättningsgodkännare för varje
godkännandeanvändare. Du kan också ange godkännares beloppsgränser för att definiera vilka försäljnings- och
inköpsposter de är behöriga att godkänna. Godkännandebegäranden och andra kan meddelanden skickas som e-
post eller intern anteckning. För varje inställning av godkännandeanvändare kan du också ställa in när de tar emot
meddelanden.

Förutom funktionerna i arbetsflödet Business Central, kan du integrera till Microsoft Flow för att definiera arbetsflöden för
händelser i Business Central. Observera att trots att det finns två separata arbetsflödessystem, kommer alla Flow-mallar du
skapar med Microsoft Flow läggas till i listan över arbetsflödesmallar i Business Central. Mer information finns i Använda
Business Central i ett automatiskt arbetsflöde .

Du kan konfigurera och använda arbetsflöden som kopplar affärsprocessuppgifter som ska utföras av olika
användare. Systemuppgifter, till exempel automatisk bokföring, kan inkluderas som ett steg i arbetsflöden, före eller
efter användaruppgifter. Begära och bevilja godkännande för att skapa eller bokföra nya poster är vanliga
arbetsflödessteg. Mer information finns i Arbetsflöden.

I den här genomgången tas följande aktiviteter upp:

Ställa in godkännandeanvändare.
Ställa in meddelanden för godkännandeanvändare.
Ändra och aktivera ett godkännandearbetsflöde.
Begära godkännande av en inköpsorder, som Alicia.
Ta emot ett meddelande och sedan godkänna begäran, som Sean.

Om du vill utföra den här genomgången behöver du demonstrationsföretaget CRONUS.

Sean är en super user i CRONUS. Han skapar två godkännandeanvändare. En är Alicia som representerar en
inköpsagent. Den andra är han själv som representerar Alicias godkännare. Sean ger sig själv obegränsade
godkännanderättigheter för inköp och anger sedan att han ska få meddelanden genom intern anteckning så snart
som en relevant händelse inträffar. Till slut skapar Sean det önskade godkännandearbetsflödet som en kopia av den
befintliga arbetsflödesmallen för Arbetsflöde för godkännande av inköpsorder och låter alla befintliga
händelsevillkor och svarsalternativ vara oförändrade, och aktiverar sedan arbetsflödet.

För att testa godkännandearbetsflödet loggar Stefan först in på Business Central som Alicia och begär sedan
godkännande av en inköpsorder. Sedan loggar Sean in som sig själv, ser anteckningen i sitt rollcenter, följer länken



Ställa in exempeldata

Ställa in godkännandeanvändareStälla in godkännandeanvändare

Så här ställer du in dig själv och Alicia som godkännandeanvändareSå här ställer du in dig själv och Alicia som godkännandeanvändare

Ställa in e-postmeddelandenStälla in e-postmeddelanden

Så här ställer du in hur och när du får meddelandeSå här ställer du in hur och när du får meddelande

Skapa godkännandearbetsflödet

Så här skapar och aktiverar du ett arbetsflöde för inköpsordergodkännadeSå här skapar och aktiverar du ett arbetsflöde för inköpsordergodkännade

till godkännandebegäran för inköpsordern och godkänner sedan begäran.

Innan du kan ställa in godkännandeanvändare och deras meddelandemetod måste du kontrollera att det finns två
användare i Business Central: En användare representerar Alicia. Den andra användaren, du själv, representerar
Sean. Mer information finns i Hantera användare och behörigheter.

När du har loggat in som dig själv ställer du in Alicia en godkännandeanvändare vars godkännare är du själv.
Skapa dina godkännanderättigheter och ange hur och när du får meddelande om godkännandebegäranden.

NOTENOTE

ANVÄNDAR-ID GODKÄNNAR-ID
OBEGRÄNSAD GODKÄNNANDE FÖR
INKÖP

DU Vald

ALICIA DU

1. Välj ikonen  och ange Användarinställningar för godkännande och välj sedan relaterad länk.

2. Å¨sidan Användarinställningar för godkännande väljer du åtgärden Ny.

Du måste registrera en godkännare innan du kan ställa in användare som kräver den godkännarens godkännande.
Därför måste du ställa in dig själv innan du ställer in Alicia.

3. Ställ in de två godkännandeanvändarna genom att fylla i fälten enligt beskrivningen i följande tabell.

Användaren får ett internt meddelande om begäranden att godkänna i den här genomgången. Meddelande om
godkännanden kan också ske via e-post. Mer information finns i Så här anger du när och hur användare ska
meddelas.

1. På sidan Användarinställningar för godkännande markerar du raden för dig själv och väljer sedan åtgärden
Meddelandeinställningar.

2. På sidan Konfigurera meddelanden i fältet meddelandetyp väljer du godkännande.
3. I fältet Meddelandemetod väljer du Notering.
4. På sidan Konfigurera meddelanden väljer du åtgärden Meddelandeschema.
5. På sidan Meddelandeschema i fältet Förekomst väljer du Omedelbart.
6. Välj knappen OK.

Skapa arbetsflödet för godkännande av inköpsorder genom att kopiera stegen från arbetsflödesmallen för
Arbetsflöde för godkännande av inköpsorder. Lämna de befintliga arbetsflödesstegen oförändrade och aktivera
sedan arbetsflödet.

1. Välj ikonen  och ange Arbetsflöden och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan arbetsflöden väljer du åtgärden skapa arbetsflödet från mall.



Använda godkännandearbetsflödet

Så här begär du godkännande av en inköpsorder, som Alicia.Så här begär du godkännande av en inköpsorder, som Alicia.

Så här godkänner du inköpsordern, som SeanSå här godkänner du inköpsordern, som Sean

Se även

3. På sidan arbetsflödesmallar väljer du arbetsflödesmallen kallad Godkännande av inköpsorder och väljer
sedan knappen OK.

Sidan Arbetsflöde öppnas för ett nytt arbetsflöde som innehåller all information för den valda mallen.
Värdet i fältet Kod utökas med ”-01" för att ange att det är det första arbetsflödet som skapas från
arbetsflödesmallen Arbetsflöde för godkännande av inköpsorder.

4. I huvudet på fönstret Arbetsflöde markerar du kryssrutan Aktiverad.

Använd det nya arbetsflödet för godkännande av inköpsorder genom att först logga in på Business Central som
Alicia för att begära godkännande av en inköpsorder. Logga sedan in som dig själv, visa anteckningen i rollcentret,
följ länken till godkännandebegäran och godkänn begäran.

1. Logga in som Alicia.
2. Välj ikonen  och ange Inköpsorder och välj sedan relaterad länk.
3. Markera raden för öppen inköpsorder 104001 och välj åtgärden redigera.
4. På sidan inköpsorder väljer du åtgärden Skicka godkännandebegäran.

Observera att värdet i fältet Status har ändrats till Väntar på godkännande.

1. Logga in som Sean.

2. Sök efter ett nytt meddelande från Alicia i Rollcentret på sidan Mina meddelanden.

3. När meddelandet visas på sidan Mina meddelanden väljer du värdet Godkännandetransaktion: XX, XX
i fältet Sida. Sidan Begäranden att godkänna öppnas med Alicias begäran om den markerade
inköpsordern.

4. På sidan förfrågningar att godkänna väljer du åtgärden Godkänn.

Värdet i fältet Status på Alicias inköpsorder ändras till Släppt.

Du har nu ställt in och testat ett enkelt godkännandearbetsflöde som baseras på de två första stegen i arbetsflödet
Arbetsflöde för godkännande av inköpsorder. Det är enkelt att utöka arbetsflödet så att det automatiskt bokför
Alicias inköpsorder när Sean godkänner den. För att göra det måste du aktivera arbetsflödet Arbetsflöde för
godkännande av inköpsorder, där svaret på en släppt inköpsfaktura är att bokföra den. Först måste du ändra
händelsevillkoret i det första arbetsflödessteget från (inköp) Faktura till Order.

Den generiska versionen av Business Central innehåller ett antal arbetsflödesmallar för scenarier som stöds av
programkoden. De flesta är för godkännandearbetsflöden.

Du definierar arbetsflödesvariationer genom att fylla i fält på arbetsflödesrader från fasta listor med händelse- och
svarsvärden som representerar de scenarier som stöds av programkoden. Mer information finns i Skapa
arbetsflöden.

Om ett företagsscenario kräver en arbetsflödehändelse eller ett svar som inte stöds måste en Microsoft-partner
implementera dem genom att anpassa applikationskoden. Mer information finns i Genomgång: Genomföra nya
arbetsflödeshändelser och svar i hjälpen för utvecklare och IT-proffs.

Konfigurera användare för godkännande

https://docs.microsoft.com/dynamics-nav/Walkthrough--Implementing-New-Workflow-Events-and-Responses


Konfigurera meddelanden för arbetsflödet
Skapa arbetsflöden
Använda arbetsflöden för godkännande
Arbetsflöde
Använda Business Central i ett automatiskt arbetsflöde



Använda arbetsflöden
2019-10-14 • 2 minutes to read

NOTENOTE

FÖR ATT GÅ TILL

Ange ett arbetsflöde för att starta när den första
instegshändelsen inträffar.

Så här aktiverar du arbetsflöden

Begär godkännande för en aktivitet, som en godkännare,
acceptera, avvisa eller delegera godkännanden och skicka
eller visa godkännandemeddelanden.

Använda arbetsflöden för godkännande

Skapa arbetsflödessteg som begränsar en viss posttyp från
att användas innan en viss händelse uppstår, till exempel att
posten godkänns.

Begränsa och tillåt användningen av en post

Visa avslutade arbetsflödessteginstanser med statusen
Avslutat.

Visa arkiverade instanser för arbetsflödessteg

Ta bort ett arbetsflöde som du vet inte ska användas längre. Ta bort arbetsflöden

Se även

Du kan konfigurera och använda arbetsflöden som kopplar affärsprocessuppgifter som ska utföras av olika
användare. Systemuppgifter, till exempel automatisk bokföring, kan inkluderas som ett steg i arbetsflöden, före
eller efter användaruppgifter. Begära och bevilja godkännande för att skapa eller bokföra nya poster är vanliga
arbetsflödessteg.

Innan du kan börja använda arbetsflöden måste du konfigurera arbetsflödesanvändare, skapa arbetsflöden,
eventuellt tillämpa föregående kodanpassning och ange hur användarna ska meddelas. Mer information finns i
Konfigurera arbetsflöden.

Vanliga arbetsflödessteg är när användare begär godkännande av aktiviteter och godkännare accepterar eller avvisar
godkännandebegäranden. Därför handlar många avsnitt om hur du använder arbetsflöden i godkännande.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.

Konfigurera arbetsflöden
Arbetsflöde
Arbeta med Business Central



Så här aktiverar du arbetsflöden
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här aktiverar du ett arbetsflöde

Se även

När du har skapat ett arbetsflöde och du vet att det är redo att startas måste du aktivera arbetsflödet.

På sidan arbetsflöde skapar du ett arbetsflöde genom att ange de berörda stegen på raderna. Varje steg består av
en arbetsflödehändelse, modifierad av händelsevillkor, och ett arbetsflödesvar som modifieras av svarsalternativ.
Du definierar arbetsflödesstegen genom att fylla i fält på arbetsflödesrader från fasta listor med händelse- och
svarsvärden som representerar de scenarier som stöds av programkoden. Mer information finns i Skapa
arbetsflöden.

1. Välj ikonen  och ange Arbetsflöden och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna arbetsflödet du vill aktivera.
3. På sidan Arbetsflöde, välj kryssrutan Aktiv.

Skapa arbetsflöden
Visa arkiverade instanser för arbetsflödessteg
Ta bort arbetsflöden
Konfigurera arbetsflöden
Använda arbetsflöden
Genomgång: Konfigurera och använda ett arbetsflöde för godkännande av inköp
Arbetsflöde



Använda arbetsflöden för godkännande
2019-10-14 • 3 minutes to read

Så här begära du godkännande av en post

Så här annullerar du begäranden om godkännande

Så här godkänner eller avvisar du begäranden om godkännande

När en post som till exempel ett inköpsdokument eller ett kundkort måste godkännas av någon i organisationen,
skickar du en godkännandebegäran som en del av ett arbetsflöde. Beroende på hur arbetsflödet konfigureras
meddelas sedan den lämpliga godkännaren om att posten kräver godkännande.

Du kan ställa in godkännandearbetsflöden på sidan Arbetsflöde. Mer information finns i Konfigurera
arbetsflöden.

Förutom arbetsflöden för godkännande som beskrivs i det här avsnittet, kan du utföra olika andra
arbetsflödesuppgifter. Mer information finns i Använda arbetsflöden.

Centrala arbetsflöden för godkännande för inköpsdokument, försäljningsdokument, utbetalningsjournaler,
kundkort och artikelkort är klara att starta som guider. Mer information finns i Komma igång.

Efterföljande aktivitet utförs av en godkännaranvändare.

1. på sidan som visar posten väljer du åtgärden Skicka godkännandebegäran.
2. För att se alla dina godkännandebegäranden, välj ikonen  och ange Transaktioner för

godkännandebegäranden och välj sedan relaterad länk.

Statusen på godkännandetransaktionen uppdateras från Skapad till Öppen. Statusen på posten, t.ex. en
inköpsfaktura, uppdateras från Öppen till Väntar på godkännande och är låst för bearbetning tills alla
godkännare har godkänt transaktionen.

När godkännaren har godkänt transaktionen, ändras statusen till Släppt. Därefter kan du fortsätta med dina
uppgifter för posten.

Efterföljande aktivitet utförs av en godkännaranvändare med behörigheten godkännare.

Det kan hända att en kund vill göra ändringar i en order efter att den har skickats till godkännande. I det här fallet
kan du annullera godkännandeprocessen och göra nödvändiga ändringar i ordern innan du begär godkännande
igen.

på sidan som visar posten väljer du åtgärden Avbryt godkännandebegäran.

När godkännandebegäran har annullerats, ändras statusen på den relaterade godkännandeposten till
Annullerad. Statusen på posten uppdateras från Väntar på godkännande till Öppen. Godkännandeprocessen
kan sedan starta från början igen.

Efterföljande aktivitet utförs av en godkännaranvändare med behörigheten godkännare.

Du kan bearbeta godkännandebegäran på sidan Begäranden att godkänna till exempel att godkänna flera
begäran i taget. Alternativt kan du behandla varje förfrågningsdokument på relaterade post, till exempel sidan
inköpsfaktura genom att välja länken i meddelandet som du får.

1. Välj ikonen  och ange Begäranden att godkänna och välj sedan relaterad länk.



Så här delegerar du begäranden om godkännande

Så här hanterar du förfallna begäranden om godkännande

Se även

2. Markera en eller flera rader för posten eller posterna som du vill godkänna eller avvisa.
3. Välj åtgärden Godkänna, Avvisa, eller Delegera.

När en post har godkänts eller har avvisats ändras godkännandestatus i fältet Status till Godkänd eller Avvisad.

Om en godkännarehierarki har ställts in är poststatusen Väntar på godkännande tills alla godkännare har
godkänt transaktionen. Sedan ändras statusen till Släppt.

Samtidigt ändras godkännandestatus från Skapad till Öppen så snart som en godkännandebegäran skapas för
posten. Om begäran avvisas, ändras godkännandestatus till Avvisad. Status står kvar som Öppen eller Avvisad
tills alla godkännare har godkänt begäran.

Efterföljande aktivitet utförs av en godkännaranvändare med behörigheten godkännare.

För att förhindra att dokument staplas på hög eller blockerar arbetsflödet på något annat sätt kan
godkännandeadministratören delegera en godkännandebegäran till en ersättare. Ersättaren kan vara antingen en
utsedd ersättare, den direkta godkännaren eller godkännandeadministratören, i den prioritetsordningen. Du kan
använda den här funktionen om en godkännare inte är tillgänglig för tillfället och inte kan godkänna begäranden
före förfallodatumet.

1. Välj ikonen  och ange Begäranden att godkänna och välj sedan relaterad länk.
2. Markera en eller flera rader för godkännandebegäran som du vill delegera till en ersättande godkännare och

välj sedan åtgärden Delegera.

Ett meddelande om att godkänna begäran skickas till den ersättande godkännaren.

Efterföljande aktivitet utförs av en godkännaranvändare med behörigheten godkännare.

Med jämna mellanrum måste du påminna godkännandearbetsflödesanvändare om förfallna
godkännandebegäranden som de måste agera på. Använd funktionen Skicka meddelanden om förfallna
godkännanden för detta.

Med funktionen Skicka meddelanden om förfallna godkännanden görs en kontroll för att hitta alla förfallna
öppna godkännandetransaktioner. Varje godkännare som har minst en förfallen godkännandetransaktion får
meddelande med en lista över alla förfallna godkännandebegäranden. Meddelandet skickas också till deras
godkännare och alla som begärt de förfallna godkännandena. Detta är praktiskt om den förfallna
godkännandetransaktionen behöver delegeras till en ersättare.

1. Välj ikonen  och ange Förfallna begäranden om godkännande och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Förfallna begäranden om godkännande väljer du åtgärden Skicka meddelanden om förfallna

godkännanden.

Försäljning
Inkommande dokument
Inköp
Arbeta med Business Central



Begränsa och tillåt användningen av en post
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NOTENOTE

NOTENOTE

Så här skapar du ett arbetsflödessteg som begränsar bokföring av icke
godkända inköpsorder

Se även

Om du vill begränsa en post från att användas i vissa aktiviteter, till exempel tills posten har godkänts, kan du
inkorporera två arbetsflödessvar i ett arbetsflöde som kontrollerar användningen av posten. Ett arbetsflödessvar
ska begränsa användningen av posten enligt definitionen i arbetsflödeshändelsen och villkoren. Ett annat
arbetsflödessvar ska tillåta användning av posten enligt definitionen i arbetsflödeshändelsen och villkoren. Två svar
finns i den generiska versionen av Business Central för detta ändamål: Tillåt användning av en post och tillåt
användningen av en post..

Den generiska versionen av Business Central erbjuder stöd för att begränsa en post från att bokföras, från att exporteras
som en utbetalning och från att skrivas ut som en check. För att stödja andra begränsningar måste en Microsoft-partner
anpassa programkoden.

Arbetsflödesfunktionen för att begränsa och tillåta poster att användas är inte relaterad till funktionen att spärra artikel-,
kund- och leverantörsposter från att bokföras.

Följande procedur beskriver hur du begränsar inköpsorder från att bokföras tills de har godkänts. Det nya
arbetsflödet baseras på det befintliga arbetsflödesmallen Arbetsflöde för godkännande av inköpsfaktura.

1. Välj ikonen  och ange Arbetsflöden och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan Arbetsflöden skapar du ett nytt arbetsflöde som kallas Arbetsflöde för godkännande av
inköpsfaktura. Mer information finns i Skapa arbetsflöden.

3. Välj åtgärden Kopiera från arbetsflödesmallen.

4. Välj fältet Källarbetsflödekod och välj sedan på sidan arbetsflödesmallen, välj arbetsflödesmallen
Arbetsflöde för godkännande av inköpsfaktura.

Lägg märke till att de första två arbetsflödesstegen är om du vill begränsa och sedan tillåta användning av
inköpsfakturor. Fortsätt genom att ändra händelsevillkoret i det första steget i det nya arbetsflödet för att
ange att det gäller inköpsorder.

5. På snabbfliken Arbetsflödessteg väljer du fältet Händelsevillkor och sedan för filtret Dokumenttyp, välj
Order.

6. Fortsätt med att redigera, ta bort eller lägga till andra arbetsflödessteg så att de passar en affärsprocess som
börjar med att begränsa så att icke godkända inköpsorder bokförs.

Skapa arbetsflöden
Arbetsflöde



Visa arkiverade instanser för arbetsflödessteg
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Så här visar du arkiverade instanser för arbetsflödessteg

Se även

Alla slutförda instanser för arbetsflödessteg sparas på sidan Arkiverade instanser för arbetsflödessteg.

På sidan arbetsflöde skapar du ett arbetsflöde genom att ange de berörda stegen på raderna. Varje steg består
av en arbetsflödehändelse, modifierad av händelsevillkor, och ett arbetsflödesvar som modifieras av
svarsalternativ. Du definierar arbetsflödesstegen genom att fylla i fält på arbetsflödesrader från fasta listor med
händelse- och svarsvärden som representerar de scenarier som stöds av programkoden. Mer information finns i
Skapa arbetsflöden.

1. Välj ikonen  och ange Arbetsflöden och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna arbetsflödet som du vill visa alla arkiverade arbetsflödessteginstanser för.

3. På sidan Arbetsflöde väljer du åtgärden Arkiverade instanser för arbetsflödessteg.

Sidan Arkiverade instanser för arbetsflödessteg öppnas med arkiverade instanser för arbetsflödessteg
för det valda arbetsflödet.

4. Alternativt kan du välja ikonen  och gå till Arkiverade instanser för arbetsflödessteg och välj sedan
relaterad länk.

Sidan Arkiverade instanser för arbetsflödessteg öppnas och visar alla arkiverade instanser för
arbetsflödessteg. I fältet Arbetsflödeskod kan du se vilket arbetsflöde den arkiverade instansen för
arbetsflödessteg tillhörde.

Ta bort arbetsflöden
Skapa arbetsflöden
Så här aktiverar du arbetsflöden
Genomgång: Konfigurera och använda ett arbetsflöde för godkännande av inköp
Konfigurera arbetsflöden
Använda arbetsflöden
Arbetsflöde



Ta bort arbetsflöden
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C a u t i o nC a u t i o n

Så här tar du bort ett arbetsflöde

Se även

Om du är säker på att ett arbetsflöde inte längre används kan du ta bort det. Alla arbetsflödessteginstanser som
har definierats i arbetsflödet måste ha status Avslutat.

När du tar bort ett arbetsflöde, kommer all information i arbetsflödet förloras.

På sidan arbetsflöde skapar du ett arbetsflöde genom att ange de berörda stegen på raderna. Varje steg består
av en arbetsflödehändelse, modifierad av händelsevillkor, och ett arbetsflödesvar som modifieras av
svarsalternativ. Du definierar arbetsflödesstegen genom att fylla i fält på arbetsflödesrader från fasta listor med
händelse- och svarsvärden som representerar de scenarier som stöds av programkoden. Mer information finns i
Skapa arbetsflöden.

1. Välj ikonen  och ange Arbetsflöden och välj sedan relaterad länk.
2. Välj arbetsflödet som du vill ta bort.
3. Välj åtgärden Radera.
4. Eller öppna arbetsflödet som du vill ta bort.
5. På sidan Kopiera arbetsflöde väljer du åtgärden Radera.

Skapa arbetsflöden
Så här aktiverar du arbetsflöden
Visa arkiverade instanser för arbetsflödessteg
Genomgång: Konfigurera och använda ett arbetsflöde för godkännande av inköp
Konfigurera arbetsflöden
Använda arbetsflöden
Arbetsflöde



Utbyta data elektroniskt.
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Elektroniska dokument

Bankfiler

Du kan använda ramverket för dataintegration för att utbyta affärsdokument, bankfiler, valutakurser och andra
datafiler med dina affärspartner.

Som alternativ till att e-posta en filbilaga kan du skicka och ta emot elektroniska affärsdokument. Med
elektroniska dokument menas en standarduppfyllande fil som representerar ett affärsdokument, till exempel en
faktura från en leverantör som du kan ta emot och konvertera till en inköpsorder i Business Central . Utbytet av
elektroniska dokument mellan två handelspartners utförs av en extern leverantör av dokumentväxlingstjänster.
Den generiska versionen av Business Central stöder utskick och mottagning av elektroniska fakturor och
kreditnotor i PEPPOL-format, som stöds av de största leverantörerna av dokumentväxlingstjänster. En större
leverantör av dokumentväxlingstjänster är förkonfigurerad och klar att ställa in för ditt företag. Om du vill
tillhandahålla stöd för andra elektroniska dokumentformat måste du skapa nya datumutbytesdefinitioner med
hjälp av ramverket för datautbyte.

Från PDF- eller bildfiler som representerar inkommande dokument kan du låta en extern OCR-tjänst (Optical
Character Recognition) skapa elektroniska dokument som du kan konvertera till dokumentposter i Business
Central som du gör för elektroniska PEPPOL-dokument. När du exempelvis tar emot en faktura i PDF-format
från leverantören, kan du skicka den till OCR-tjänsten från sidan Inkommande dokument. Efter några
sekunder får du tillbaka filen tillbaka som en elektronisk faktura som kan omvandlas till en inköpsfaktura för
leverantören. Om du skicka filen till OCR-tjänsten via e-post, skapas en ny inkommande dokumentpost
automatiskt när du får tillbaka det elektroniskt dokument.

Om du vill skicka exempelvis en försäljningsfaktura som ett elektroniskt PEPPOL-dokument väljer du
Elektroniskt dokument i dialogrutan Bokför och skicka. Härifrån kan du också ange kundens dokument för
standardprofil för dokumentutskick. Först måste du skapa olika huvuddata, som företagsinformation, kunder,
artiklar och enheter. De används för att identifiera dina affärspartner och artiklar vid konvertering av data i fält i
Business Central till element i den utgående dokumentfilen. Datakonverteringen och utskicket av PEPPOL-
försäljningsfakturan utförs av dedikerade kodenheter och XMLports som representeras av det elektroniska
dokumentformatet PEPPOL.

Om du exempelvis vill ta emot en faktura från en leverantör som ett elektroniskt PEPPOL-dokument behandlar
du dokumentet på sidan Inkommande dokument för att konvertera det till en inköpsfaktura i Business
Central. Du kan antingen konfigurera jobbköfunktionen för regelbunden behandling av sådana filer eller starta
processen manuellt. Först måste du skapa olika huvuddata, som företagsinformation, leverantörer, artiklar och
enheter. De används för att identifiera dina affärspartner och artiklar när du konverterar data i element i den
inkommande dokumentfilen till fält i Business Central. Mottagningen och datakonverteringen av PEPPOL-
fakturan utförs av ramverket för datautbyte som representeras i definitionen för datautbyte i PEPPOL –
Faktura.

Om du vill ta emot, till exempel, en faktura som ett elektroniskt OCR-dokument, behandlar du det som när du
tar emot ett elektroniskt PEPPOL-dokument. Mottagningen och konverteringen av elektroniska dokument från
OCR utförs av ramverket för datautbyte som representeras i definitionen för datautbyte i OCR – Faktura.

Filformaten för utbyte av bankdata med ERP-system varierar beroende på leverantören av filen och på
landet/regionen. Den generiska versionen av Business Central stöder import och export av SEPA-bankfiler



Valutakurser

OM DU VILL GÅ TILL

Lär dig hur den ramverket för datautbyte fungerar. Om ramverket för datautbyte

Förbered för datautbyte i en fil genom att återanvända filens
xml-schema. Skapa dataintegrationsdefinitioner. Konfigurera
huvuddata för utskick av elektroniska dokument. Konfigurera
olika bankimport-/exportfält.

Konfigurera datautbyte

Använd definitioner för datautbyte och skicka PEPPOL-
fakturor, ta emot PEPPOL-fakturor, importera
bankkontoutdrag och exportera bankbetalningfiler.

Utbyta data

(Single Euro Payments Area) och en bankdatakonverteringstjänst tillhandahålls av den externa leverantören
AMC Consult. För att få stöd för andra elektroniska dokumentformat använder du ramverket för datautbyte.

Om du vill exportera SEPA-krediteringsöverföringar väljer du knappen Exportera betalningar till fil på sidan
Betalningsjournal och överför sedan filen för att bearbeta betalningarna i din bank. Först måste du skapa olika
huvuddata, som bankkonto, leverantörer och betalningssätt. Datakonverteringen och exporten av SEPA-
bankdata utförs av en dedikerad codeunit och XMLport som representeras i bankexport-/importinställningarna
för SEPA-kreditöverföring. Du kan också konfigurera bankdatakonverteringstjänsten för att utföra exporten
som representeras av definitionen för datautbyte i Bankdatakonverteringstjänst – kreditöverföring.

Om du vill exportera instruktioner för SEPA-direktdebitering väljer du knappen Exportera autogirofil på sidan
Samlingar med autogiro och skickar dem sedan till din bank för automatisk inkassering av de relevanta
kundbetalningarna. Först måste du skapa bankkonton, kunder, fullmakter för autogiro och betalningssätt.
Datakonverteringen och exporten av SEPA-bankdata utförs av en dedikerad codeunit och XMLport som
representeras i bankexport/-importinställningarna för SEPA Autogiro.

Om du vill importera SEPA-bankutdrag väljer du knappen Importera bankutdrag på sidan
Betalningsavstämningsjournal och Bankkontoavstämning och fortsätter sedan med att koppla varje
bankutdragspost till betalningar eller bankkontoposter, manuellt eller automatiskt. Först måste du konfigurera
bankkonton. Importen och datakonverteringen av SEPA-bankdata utförs av ramverket för datautbyte som
representeras i definitionen för datautbyte i SEPA AMT. Du kan också konfigurera
bankdatakonverteringstjänsten för att utföra importen som representeras av definitionen för datautbyte i
Bankdatakonverteringstjänst – bankkontoutdrag.

Dessutom stöder de lokala versionerna av Business Central andra olika filformat för att importera/exportera
bankdata, lönetransaktioner och andra data. För mer information, se hjälpavsnittet “lokala funktioner” i din
landsversion av Business Central .

Du kan ställa in en extern tjänst för kontinuerlig uppdatering av aktuella valutakurser. Tjänsten, som
tillhandahåller valutakurser, aktiveras av en datautbytesdefinition. Därför är sidan Inställning
valutakursuppdatering en kondenserad vy av sidan Data Exchange definitionen för definitionen av
datautbytet i fråga.

För alla utbyten av data i XML-filer kan du förbereda dataväxlingsinställningen genom att ladda den relaterade
XML-schemafilen på sidan Visningsprogram för XML-schema. Här väljer du dataelementen som du vill
utbyta med Business Central och sedan initialiserar du antingen en definition för datautbyte eller genererar en
XMLport.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.



Se även
Om ramverket för datautbyte
Använda XML-scheman för att förbereda dataintegreringsdefinitioner
Konfigurera datautbyte
Utbyta data
Inkommande dokument
Allmänna affärsfunktioner



Om ramverket för datautbyte i Business Central
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Se även

Formatet på filer för utbyte av data i bankfiler, elektroniska dokument, valutakurser och annat med ERP-system
varierar beroende på leverantören av datafilen eller strömmen och på land/region. Business Central stöder olika
bankfilformat och datatjänststandarder. För att få stöd för andra elektroniska dokumentformat använder du
ramverket för datautbyte. Mer information finns i Utbyta data elektroniskt.

Följande diagram visar arkitekturen för ramverket för datautbyte.

Utbyta data elektroniskt.
Använda XML-scheman för att förbereda dataintegreringsdefinitioner
Konfigurera datautbyte
Utbyta data
Inkommande dokument



Allmänna affärsfunktioner



Konfigurera datautbyte
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FÖR ATT GÅ TILL

Ställ in den förkonfigurerade dokumentväxlingstjänsten för
att aktivera att skicka och ta emot elektroniska dokumentet
från och till Business Central.

Konfigurera en tjänst för dokumentutbyte

Ställ in den förkonfigurerade OCR-tjänsten för att omvandla
PDF- eller bildfiler till elektroniska dokument som därefter
kan konverteras till dokumentposter i Business Central

Ställa in inkommande dokument

Ställ in en av två förkonfigurerade tjänster för att
uppdaterade valutakurser ska få de senaste växelkurserna på
sidan Valutor.

Uppdatera valutakurser

Dtäll in olika huvuddata, som företagsinformation, kunder,
leverantörer, artiklar och enheter relaterade till mappning av
data i Business Central

Konfigurera utskick och mottagning av elektroniska
dokument

Skapa ett bankkonto, en leverantör och en
utbetalningsjournal för SEPA-kreditöverföring.

Konfigurera SEPA-kreditöverföring

Förbered bankkontoformat, betalningssätt och kundavtal för
SEPA-autogiro.

Konfigurera SEPA autogiro

Skapa användarautentisering och URL-adressen för
serviceleverantören för bankdatakonvertering som krävs för
att få bankfiler konverterade till din banks format.

Ställa in konverteringstjänsten för bankdata

Konfigurera och aktivera en extern tjänst som låter dig
importera kontoutdrag direkt som bankfeed.

Ställa in bankutdragstjänsten

När kontoutdragstjänsten har aktiverats, länkar du
bankkonton i Business Central

Skapa bankkonton

Förbered för att konfigurera en ny datautbytesdefinition för
en datafil eller strömma med hjälp av filens XML-schema för
att autofylla snabbfliken Kolumndefinitioner på sidan
Definitioner för bokföringsbyte.

Använda XML-scheman för att förbereda
dataintegreringsdefinitioner

Innan du kan skicka och ta emot elektroniska dokument eller importera och exportera bankfiler måste du
konfigurera ramverket för datautbyte för att bearbeta relevanta filerna. Dessutom kanske du måste skapa
relaterade feltyper, till exempel huvuddata för kunder som du skickar elektroniska fakturor till eller
bankdatakonverteringstjänsten om du vill använda den externa tjänsteleverantören för konvertering av dina
bankfiler. Mer information finns i Utbyta data elektroniskt.

När Business Central har konfiguerats för utbyte av data med externa filer kan användare använda
konfigurationen i gemensamma affärsuppgifter, till exempel för att skicka och ta emot elektroniska dokument och
importera och exportera bankfiler.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.



Konfigurera ramverket för datautbyte så att användare kan ta
emot ett nytt inköpsdokumentformat, skicka ett nytt
försäljningsdokumentformat, importera en ny bankfil eller
göra andra datautbyten.

Skapa dataintegrationsdefinitioner

FÖR ATT GÅ TILL

Se även
Utbyta data elektroniskt.
Utbyta data
Inkommande dokument
Allmänna affärsfunktioner



Konfigurera en tjänst för dokumentutbyte
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Konfigurera en dokumentväxlingstjänst

Du kan använda en tjänstleverantör för att utbyta elektroniska dokument med dina handelspartner. Mer
information finns i Utbyta data elektroniskt.

FÄLT DESCRIPTION

Användare Ange valfri text som kan användas för att identifiera ditt
företag i dokumentväxlingsprocesser.

Klientorganisations-ID för dok.väx. Ange den klientorganisation i dokumentväxlingstjänsten
som representerar ditt företag. Den tillhandahålls av
leverantören av dokumentväxlingstjänsten.

Aktiv Ange om tjänsten är aktiverad. Obs! Så fort du aktiverar
tjänsten skapas minst två jobbköposter för att bearbeta
trafiken med elektroniska dokument in i och ut ur
Business Central. När du inaktiverar servicen tas
jobbköposterna bort.

Registrerings-URL Ange webbsidan där du registrerade dig för
dokumentväxlingstjänsten.

Servicesida Ange adressen till dokumentväxlingstjänsten som ska
anropas när du skickar och tar emot elektroniska
dokument.

InloggningsURL Ange inloggningssidan för dokumentväxlingstjänsten, det
vill säga där du anger företagets användarnamn och
lösenord för att logga in till tjänsten.

Användarnyckel Ange den 3-ledade OAuth-nyckeln för konsumentnyckeln.
Den tillhandahålls av leverantören av
dokumentväxlingstjänsten.

Konsumenthemlighet Ange hemligheten som skyddar konsumentnyckeln. Den
tillhandahålls av leverantören av
dokumentväxlingstjänsten.

Token Ange den 3-ledade OAuth-nyckeln för token. Den
tillhandahålls av leverantören av
dokumentväxlingstjänsten.

Tokenhemlighet Ange hemligheten som skyddar token. Den tillhandahålls
av leverantören av dokumentväxlingstjänsten.

1. Välj ikonen  och ange Serviceinställningar för dok.väx. och välj sedan relaterad länk.

2. Fyll i fälten enligt beskrivningen i följande tabell.



Se även

NOTENOTE
Dina inloggningsdata krypteras automatiskt.

Konfigurera datautbyte
Utbyta data elektroniskt.



   

Ställa in inkommande dokument
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Så här konfigurerar du funktionen för inkommande dokument

Så här konfigurerar du godkännare för inkommande dokument

NOTENOTE

Så här konfigurerar du en OCR-tjänst

Om du skapar redovisningsjournalrader från inkommande dokumentposter måste du ange vilken journalmall
och batch som ska användas på sidan Inställning av inkommande dokument.

Om du inte vill att användare ska skapa fakturor eller redovisningsjournalrader från inkommande
dokumentposter om inte dokumenten har godkänts först, måste du konfigurera godkännare på sidan
Godkännare för inkommande dokument.

För att omvandla PDF- och bildfiler till elektroniska dokument som du kan konverteras till, till
exempel,inköpsfakturor inne i "Business Central" måste du först konfigurera OCR-funktionen och aktivera
tjänsten.

När funktionen för Inkommande dokument är inställd, kan du använda olika funktioner för att förhandsgranska
utgiftskvitton, hantera OCR-uppgifter och konvertera inkommande dokumentfiler, manuellt eller automatiskt, till
relevanta dokument eller journalrader i . De externa filerna kan kopplas till något processteg, inklusive till
bokförda dokument och till resulterande leverantörs-, kund- och redovisningstransaktioner. Mer information
finns i Bearbeta inkommande dokument.

1. Välj ikonen  och ange Inställning av inkommande dokument och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

1. Välj ikonen  och ange Inställning av inkommande dokument och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan Inställning av inkommande dokument väljer du åtgärden Godkännare.

Sidan Godkännare för inkommande dokument visar alla användare som är inställda i Business
Central.

3. Markera en eller flera användare som kan godkänna ett inkommande dokument, innan en relaterat
dokumentet eller journalrad kan skapas.

När godkännare har konfigurerats på sidan Godkännare för inkommande dokument kan endast dessa
användare godkänna ett inkommande dokument om kryssrutan Kräv godkännande för att skapa på sidan
Inställning av inkommande dokument är markerad.

Denna inställning av godkännande är inte relaterad till arbetsflöden för godkännande. Mer information finns i Använda
arbetsflöden för godkännande.

1. Välj ikonen  och ange OCR-serviceinställningar och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.



NOTENOTE

Se även

Dina inloggningsdata krypteras automatiskt.

Bearbeta inkommande dokument
Inkommande dokument
Inköp
Arbeta med Business Central



Uppdatera valutakurser
2019-10-14 • 3 minutes to read

Justera valutakurser

Påverkan på kunder och leverantörerPåverkan på kunder och leverantörer

Dimensioner på kund-/leverantörstransaktionerDimensioner på kund-/leverantörstransaktioner

Påverkan på bankkontonPåverkan på bankkonton

Dimensioner för bankkontotransaktionerDimensioner för bankkontotransaktioner

Eftersom företag verkar i allt fler länder/regioner blir det alltmer viktigt att de kan använda och rapportera
ekonomiska siffror i fler än en valuta. Du måste ange en kod för varje valuta du använder om du köper eller säljer i
andra valutor än din lokala valuta, har tillgångar eller skulder i andra valutor eller registrerar transaktioner i olika
valutor.

Din redovisning ställs in för att använda den lokala valutan (BVA) men du kan ställa in en annan valuta med en
tilldelad aktuell valutakurs. Genom att ange en andra valuta som en så kallad alternativ rapporteringsvaluta
kommer Business Central registrera belopp automatiskt i både BVA och den alternativa rapporteringsvalutan för
varje redovisningstransaktion och för andra transaktioner, t.ex. momstransaktioner. Mer information finns i Ställa in
en alternativ rapporteringsvaluta.

Eftersom valutakurser ständigt fluktuerar måste alternativa valutavärden i systemet justeras med jämna mellanrum.
Om dessa justeringar inte görs kan de belopp som har konverterats från utländska (eller alternativa) valutor och
bokförts i huvudboken i BVA vara missvisande. Dessutom måste dagliga transaktioner som bokförs innan en
daglig valutakurs har registrerats i programmet uppdateras efter det att den dagliga valutakursinformationen har
registrerats.

Batch-jobbet Justera valutakurser används för att manuellt justera valutakurserna för bokförda kund-,
leverantörs- och bankkontotransaktioner. Det kan även användas för att uppdatera belopp i alternativ
rapporteringsvaluta för redovisningstransaktioner. Du kan också låta valutakurserna justeras automatiskt med hjälp
av en tjänst. Mer information finns i Så här konfigurerar du en valutakurstjänst.

För kund- och leverantörskonton justeras valutan med hjälp av valutakursen från det bokföringsdatum som angetts
i batchjobbet. I batch-jobbet beräknas skillnaderna för enskilda valutasaldon och beloppen bokförs på det
redovisningskonto som angetts i fältet Kursvinster väntade eller Kursförluster befarade på sidan Valutor.
Mottransaktioner bokförs automatiskt till redovisningens försäljnings-/inköpskonto.

Batch-jobbet behandlar alla öppna kundredovisningstransaktioner och leverantörstransaktioner. Om det finns
valutakursdifferens i någon transaktion skapas i batch-jobbet en ny detaljerad kund- eller leverantörstransaktion
som återger det justerade beloppet på kund- eller leverantörstransaktionen.

Justeringstransaktionerna tilldelas dimensioner från kund-/leverantörsreskontratransaktionerna, och justeringarna
bokförs per kombination av dimensionsvärden.

För bankkonton justerar batchjobbet valutan efter valutakursen på det bokföringsdatum som angetts i batchjobbet.
I batch-jobbet beräknas skillnaderna för varje bankkonto med valutakod och beloppen bokförs på det
redovisningskonto som angetts i fältet Kursvinster konstaterade eller Kursförluster konstaterade på sidan
Valutor. Mottransaktioner bokförs automatiskt på de redovisningsbankkonton som angetts i
bankkontobokföringsmallarna. Batch-jobbet beräknar en transaktion per valuta per bokföringsmall.

Justeringstransaktionerna för bankkontots redovisningskonto och för vinst-/förlustkontot tilldelas bankkontots
standarddimensioner.



Påverkan på redovisningskontonPåverkan på redovisningskonton

D i m e n s i o n e r  fö r  r e d o v i sn i n g sk o n t o t r a n sa k t i o n e rD i m e n s i o n e r  fö r  r e d o v i sn i n g sk o n t o t r a n sa k t i o n e r

IMPORTANTIMPORTANT

Så här konfigurerar du en valutakurstjänst

Så här uppdaterar du valutakurser från en tjänst

Se även

Om du bokför i alternativ rapporteringsvaluta kan du låta nya redovisningstransaktioner för valutajusteringar
mellan BVA och den alternativa rapporteringsvalutan skapas i batch-jobbet. I batch-jobbet beräknas differenser för
varje redovisningstransaktion och redovisningstransaktionen justeras enligt innehållet i fältet Valutakursjustering
för varje redovisningskonto.

Justeringstransaktionerna tilldelas dimensioner från de redovisningskonton de bokförs på.

Innan du kan använda batchjobbet måste du ange de valutakurser som ska användas vid justering av de utländska
valutasaldona. Du gör det med sidan valutakurser.

Du kan använda en extern tjänst, till exempel FloatRates, för kontinuerlig uppdatering av aktuella valutakurser.

1. Välj ikonen  och ange Valutakurstjänster och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Ny.
3. På sidan Valutakurstjänster fyller du i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort

beskrivning.
4. Välj kryssrutan aktiverad om du vill aktivera tjänsten.

1. Välj ikonen  och ange Valutor och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden uppdatera valutakurser.

Värdet i fältet valutakurs på sidan valutor uppdateras med den senaste valutakursen.

Ställa in en alternativ rapporteringsvaluta.
Avsluta år och perioder
Arbeta med Business Central



Konfigurera utskick och mottagning av elektroniska
dokument
2019-10-14 • 8 minutes to read

Som alternativ till att e-posta en filbilaga kan du skicka och ta emot elektroniska affärsdokument. Med
elektroniska dokument menas en standarduppfyllande-fil som representerar ett affärsdokument, till exempel en
faktura från en leverantör som kan tas emot och konverteras till en inköpsorder i Business Central. Utbytet av
elektroniska dokument mellan två handelspartners utförs av en extern leverantör av dokumentväxlingstjänster.
Den generiska versionen av Business Central stöder utskick och mottagning av elektroniska fakturor och
kreditnotor i PEPPOL-format, som stöds av de största leverantörerna av dokumentväxlingstjänster. En större
leverantör av dokumentväxlingstjänster är förkonfigurerad och klar att ställa in för ditt företag.

Från PDF- eller bildfiler som representerar inkommande dokument kan du låta en extern OCR-tjänst (Optical
Character Recognition) skapa elektroniska dokument som du kan konvertera till dokumentposter i Business
Central som du gör för elektroniska PEPPOL-dokument. När du exempelvis tar emot en faktura i PDF-format
från leverantören, kan du skicka den till OCR-tjänsten från sidan Inkommande dokument. Efter några sekunder
får du tillbaka filen tillbaka som en elektronisk faktura som kan omvandlas till en inköpsfaktura för leverantören.
Om du skicka filen till OCR-tjänsten via e-post, skapas en ny inkommande dokumentpost automatiskt när du får
tillbaka det elektroniskt dokument.

Det elektroniskt dokumentformatet PEPPOL har förkonfigurerats så att du kan skicka elektroniska fakturor och
kreditnotor i PEPPOL-format. Först måste du skapa olika huvuddata, som företagsinformation, kunder, artiklar
och enheter. Dessa används för att identifiera dina affärspartners och artiklar vid konvertering av data i fält i
Business Central till element i den utgående dokumentfilen. Sedan måste du välja formatet på sidan Elektroniskt
dokumentformat för varje kund som du ska skicka elektroniska PEPPOL-dokument till. Mer information finns i
Skicka elektroniska dokument.

Dataväxlingsdefinitionerna PEPPOL – Faktura och PEPPOL – Kreditfaktura är förkonfigurerade så att du kan
ta emot elektroniska fakturor och kreditfakturor i PEPPOL-format. Först måste du skapa olika huvuddata, som
företagsinformation, leverantörer, artiklar och enheter. Dessa används för att identifiera dina affärspartners och
artiklar vid konvertering av data i element i den utgående dokumentfilen till fält i Business Central. Sedan måste
du välja valutakursdefinitionen på sidan Inkommande dokument för varje inkommande elektroniskt dokument
som du vill omvandla till ett inköpsdokument i Business Central.

Dataväxlingsdefinitionen OCR - Faktura är förkonfigurerad så att du kan ta emot elektroniska dokument som
genererats av OCR-tjänsten. Om du vill ta emot till exempel en faktura som ett elektroniskt OCR-dokument
ställer du in huvuddatum och behandlar dokumentet som när du tar emot ett elektroniskt PEPPOL-dokument.
Mer information finns i Använda OCR för att omvandla PDF- och bildfiler till elektroniska dokument.

De förkonfigurerade tjänsterna för dokumentutbyte och OCR måste vara aktiverad innan du skickar och tar emot.
Mer information finns i Konfigurera en dokumentväxlingstjänst.

Avsnittet innehåller följande procedurer:

Så här ställer du in företaget för utskick och mottagning av elektroniska dokument
Så här ställer du in momsbokföring för utskick och mottagning av elektroniska dokument
Så här ställer du in länder/regioner för utskick och mottagning av elektroniska dokument
Så här ställer du in artiklar för utskick och mottagning av elektroniska dokument
Så här ställer du in måttenheter för utskick och mottagning av elektroniska dokument
Så här ställer du in kunder för utskick av elektroniska dokument



Så här ställer du in företaget för utskick och mottagning av elektroniska dokumentSå här ställer du in företaget för utskick och mottagning av elektroniska dokument

Så här ställer du in momsbokföring för utskick och mottagning av elektroniska dokumentSå här ställer du in momsbokföring för utskick och mottagning av elektroniska dokument

Så här ställer du in länder/regioner för utskick och mottagning av elektroniska dokumentSå här ställer du in länder/regioner för utskick och mottagning av elektroniska dokument

Så här väljer du det elektroniska dokumentformatet PEPPOL för utskick och mottagning av elektroniska
dokument
Så här ställer du in leverantörer för mottagning av elektroniska dokument
Så här väljer du datautbytesdefinitionen PEPPOL - Faktura för mottagning av elektroniska dokument
Så här ställer du in det redovisningskonto som ska användas på nya inköpsfakturarader för icke-identifierbara
artiklar och icke-objekt

FÄLT DESCRIPTION

GLN Identifiera företaget.

När du till exempel skickar elektroniska fakturor i PEPPOL-
format används värdet i detta fält för att fylla i
EndPointID-element under noden
AccountingSupplierParty i filen. Numret baseras på
standarden GS1, som är kompatibel med ISO 6523.

Momsregistreringsnr Ange företagets momsregistreringsnummer.

Ansvarsenhet Om ditt företag ställs in med en ansvarsenhet så se till att
fältet Lands-/regionskod är ifyllt.

1. I rutan Sök, ange Företagsinformation och välj sedan relaterad länk.

2. Fyll i fälten enligt beskrivningen i följande tabell på snabbfliken Allmänt.

FÄLT DESCRIPTION

Momskategori Ange momskategorin.

När du till exempel skickar elektroniska fakturor i PEPPOL-
format används värdet i detta fält för att fylla i
TaxApplied-element under noden
AccountingSupplierParty i filen. Numret baseras på
standarden UNCL5305.

1. I rutan Sök, ange Bokföringsinställningar för moms och välj sedan relaterad länk.

2. Fyll i fältet enligt beskrivningen i följande tabell för varje rad med momsbokföringsinställning som du
kommer att använda för elektroniskt dokument.

FÄLT DESCRIPTION

1. I rutan Sök anger du Länder/regioner och väljer sedan relaterad länk.

2. Fyll i fältet enligt beskrivningen i följande tabell för varje land/region som du ska utbyta elektroniska
dokument med.



Så här ställer du in artiklar för utskick och mottagning av elektroniska dokumentSå här ställer du in artiklar för utskick och mottagning av elektroniska dokument

Så här ställer du in måttenheter för utskick och mottagning av elektroniska dokumentSå här ställer du in måttenheter för utskick och mottagning av elektroniska dokument

Så här ställer du in kunder för utskick av elektroniska dokumentSå här ställer du in kunder för utskick av elektroniska dokument

Momssystem Identifiera den nationella myndighet som utfärdar
momsregistreringsnummer för landet/regionen i samband
med utskick av elektroniska dokument.

När du till exempel skickar elektroniska fakturor i PEPPOL-
format används värdet i detta fält för att fylla i
SchemeID-attributet för EndPointID-elementet under
både noden AccountingSupplierParty och
AccountingCustomerParty i filen.

Fältet Momssystem används endast om fältet GLN på
sidan Företagsinformation inte är ifyllt. Obsa: Värdet i
fältet Kod på sidan Länder/Regioner måste uppfylla ISO
3166-1:Alpha2.

FÄLT DESCRIPTION

FÄLT DESCRIPTION

GTIN Identifierar artikeln i samband med utskick och
mottagning av elektroniska dokument. För PEPPOL-
format används fältet enligt följande:

Om StandardItemIdentification/ID-element har
SchemeID-attribut inställt på GTIN, mappas elementet till
fältet GTIN på artikelkortet.

1. I rutan Sök, ange Artiklar och välj sedan relaterad länk.

2. Fyll i fälltet enligt beskrivningen i följande tabell för varje artikel som du köper eller säljer.

FÄLT DESCRIPTION

Internationell standardkod Ange den använda måttenheten i enlighet med
standarden UNECERec20 i samband med utskick av
elektroniska dokument.

När du till exempel skickar elektroniska fakturor i PEPPOL-
format används värdet i detta fält för att fylla i unitCode-
attributet för elementet InvoicedQuantity under noden
InvoiceLine. Obs: Om fältet Måttenhet på
försäljningsraden är tomt, infogas standardvärdet i
UNECERe20 för “Piece” (H87) som standard. Mer
information och en lista över giltiga enhetskoder finns i
Rekommendation nr. 20 - Enheter som används i
internationell handel.

1. I rutan Sök, ange Måttenhet och välj sedan relaterad länk.

2. Fyll i fältet enligt beskrivningen i följande tabell för varje måttenhet som du kommer att använda för
artiklar i elektroniska dokument.

1. I rutan Sök, ange Kunder och välj sedan relaterad länk.

2. Fyll i fältet enligt beskrivningen i följande tabell för varje kund som du vill skicka elektroniska dokument till.

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec20/rec20_rev3_Annex2e.pdf


Så här väljer du det elektroniska dokumentformatet PEPPOL för utskick och mottagning av elektroniskaSå här väljer du det elektroniska dokumentformatet PEPPOL för utskick och mottagning av elektroniska
dokumentdokument

Så här ställer du in leverantörer för mottagning av elektroniska dokumentSå här ställer du in leverantörer för mottagning av elektroniska dokument

FÄLT DESCRIPTION

GLN Identifiera kunden.

När du till exempel skickar elektroniska fakturor i PEPPOL-
format används värdet i detta fält för att fylla i
EndPointID-element under noden
AccountingCustomerParty i filen. Numret baseras på
standarden GS1, som är kompatibel med ISO 6523.

Om GLN är tomt används värdet i fältet
Momsregistreringsnr..

Momsregistreringsnr Ange kundens momsregistreringsnummer. Tips: Välj
knappen Specificera om du vill använda webbtjänsten som
verifierar om numret finns i landets företagsregister.

Ansvarsenhet Om kunden ställs in med en ansvarsenhet så se till att
fältet Lands-/regionskod är ifyllt.

Du kan skapa varje kund med en önskad metod för att skicka affärsdokument så att du inte behöver välja
utskicksalternativ varje gång som du skickar ett dokument till kunden. Mer information finns i Skapa
Dokumentutskicksprofiler.

NOTENOTE

1. I rutan Sök anger du Dokumentutskicksprofiler och väljer sedan relaterad länk.

2. Öppna en befintlig dokumentutskicksprofil eller skapa en ny. Mer information finns i Skapa
Dokumentutskicksprofiler.

3. På sidan skicka dokumentprofil väljer du elektroniskt Formatmarkerar raden för PEPPOL och välj OK.

4. I fältet Elektroniskt dokument väljer du Ja (Genom dokumentväxlingstjänst).

Business Central identifierar automatiskt om dokumentet är en faktura eller kreditnota och tillämpar PEPPOL-
formatet därefter.

5. Markera kryssrutan Standard på snabbfliken Allmänt. Fyll i fältet Dokumentutskicksprofil på
kundkorten i fråga om du vill ange att det ska tillämpas för vissa kunder endast. Mer information finns i
Skapa Dokumentutskicksprofiler.

Du kan nu skicka det elektroniska dokumentet med konverterade data. Mer information finns i Skicka
elektroniska dokument.

FÄLT DESCRIPTION

1. I rutan Sök, ange Leverantörer och välj sedan relaterad länk.

2. Fyll i fälltet enligt beskrivningen i följande tabell för varje leverantör som du vill ta emot elektroniska
dokument från.



Så här väljer du datautbytesdefinitionen PEPPOL - Faktura för mottagning av elektroniska dokumentSå här väljer du datautbytesdefinitionen PEPPOL - Faktura för mottagning av elektroniska dokument

Så här ställer du in det redovisningskonto som ska användas på nya inköpsfakturarader för icke-identifierbaraSå här ställer du in det redovisningskonto som ska användas på nya inköpsfakturarader för icke-identifierbara
artiklar och icke-objektartiklar och icke-objekt

Se även

GLN Identifiera leverantören.

När du till exempel tar emot elektroniska fakturor i
PEPPOL-format används värdet i detta fält för att fylla i
EndPointID-element under noden
AccountingSupplierParty i filen. Numret baseras på
standarden GS1, som är kompatibel med ISO 6523.

Om GLN är tomt används värdet i fältet
Momsregistreringsnr..

Momsregistreringsnr Ange leverantörens momsregistreringsnummer. Tips: Välj
knappen Specificera om du vill använda webbtjänsten som
verifierar om numret finns i landets företagsregister.

Ansvarsenhet Om leverantören ställs in med en ansvarsenhet så se till
att fältet Lands-/regionskod är ifyllt.

FÄLT DESCRIPTION

1. I rutan Sök, ange Inkommande dokument och välj sedan relaterad länk.

2. Välj fältet Typ av dataintegration och sedan PEPPOLINVOICE  på raden för elektroniskt dokument som
du vill ta emot och konvertera.

Om dokument som ska tas emot är en kreditnota väljer du PEPPOLCREDITMEMO.

Nu kan du ta emot elektroniska dokument genom att starta datakonverteringprocessen på sidan
Inkommande dokument. Mer information finns i Ta emot och omvandla elektroniska dokument.

FÄLT DESCRIPTION

Redovisningskonto för rader utan artikel Anger det redovisningskonto som infogas automatiskt på
inköpsrader, som skapas från elektroniska dokument när
den inkommande dokumentraden inte innehåller en
identifierbar artikel. Inkommande dokumentrader som
inte har ett EAN- eller leverantörens artikelnummer
konverteras till en inköpsorder av typen
redovisningskonto, och nr. på inköpsraden innehåller
det konto som du väljer i den Redovisningskonto för
rader utan artikel.

Om du lämnar fältet Redovisningskonto för rader utan
artikel tomt, och det inkommande dokumentet har rader
utan identifierbara artiklar, kommer inköpsdokumentet
inte att skapas. Ett felmeddelande visas med instruktion
om att du måste fylla i fältet Redovisningskonto för
rader utan artikel innan du kan slutföra uppgiften.

1. I rutan Sök anger du Inköpsinställningar och sedan väljer du relaterad länk.

2. Fyll i fältet enligt beskrivningen i följande tabell på snabbfliken Standardkonton.

Utbyta data elektroniskt.



Fakturaförsäljning
Registrera inköp
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Ställa in konverteringstjänsten för bankdata
2019-10-14 • 2 minutes to read

NOTENOTE

Så här registrerar du ditt företag för tjänsten bankdatakonvertering.

En global tjänstleverantör för att konvertera betalningsinformation till alla dataformat som din bank kräver är
ansluten och redo att aktiveras i Business Central. Detta kallas i Business Central för
Bankdatakonverteringstjänsten.

Du kan exportera betalningsrader från sidan Utbetalningsjournal till en en fil eller en dataström som du
sedan överför till din bank för automatisk behandling, så att du inte behöver göra electroniska betalningar
individuellt. Mer information finns i Så här exporterar du betalningar till en bankfil .

Du kan importera bankutdragsfiler på sidan Betalningsavstämningsjournal med hjälp av
bankdatakonverteringstjänsten för att konvertera en fil som du får från banken till en dataström som Business
Central kan importera. Mer information finns i Koppla betalningar automatiskt och stäm av bankkonton.

Som ett alternativ till att importera bankutdrag med bankdatakonverteringstjänsten kan du använda tjänsten
Envestnet Yodlee Bank Feeds. Mer information finns i Ställ in tjänsten Envestnet Yodlee Bank Feeds.

Om du vill importera eller exportera bankfiler måste du ställa in ditt eget bankkonto och dina leverantörers
bankkonton. Mer information finns i Skapa bankkonton.

Bankdatakonverteringstjänsten kan ha en gräns för antal rader som kan exporteras i en fil. Du får ett felmeddelande om
gränsen överskrids. Vi rekommenderar att kontoutdragsfiler inte innehåller fler än 1 000 rader eftersom behandlingstiden
i bankdatakonverteringstjänsten annars kan öka markant.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Serviceinställningar för bankdatakonv. och välj sedan relaterad länk.

2. Sidan Serviceinställningar för bankdatakonv. öppnas med tre fält förifyllda med relevanta URL-
adresser till leverantören av tjänsten för bankdatakonvertering.

I CRONUS demodatabas har fälten Användarnamn och Lösenord fyllts i förväg med information om
demonstrationsinloggningen, som du ska ersätta med företaget faktiska information när du registrerar dig för
bankdatakonverteringen.

3. I fältet URL för registrering väljer du webbläsarknappen för att öppna tjänstleverantörens
inloggningssida.

4. På bankdatatjänstleverantörens registreringssida anger du användarnamnet och lösenord för ditt
företags prenumeration på tjänsten, och slutför sedan inloggningen enligt tjänstleverantörens
anvisningar.

Ditt företag är nu registrerat för tjänsten bankdatakonvertering. Fortsätt med att ange användarnamnet
och lösenordet som du har angett för tjänsten i de relaterade inställningsfälten i Business Central.

5. På sidan Serviceinställningar för bankdatakonv. i fältet Användarnamn anger du samma värde som
du har angett som inloggningsnamn på tjänstleverantörens sida i steg 4.



NOTENOTE

Så här visar eller uppdaterar du listan över bankdataformat som stöds
för närvarande

NOTENOTE

Se även

6. I fältet Lösenord anger du samma värde som du angav i fältet Lösenord på tjänstleverantörens sida i
steg 4.

Dina inloggningsdata krypteras automatiskt.

1. Välj ikonen  och ange Serviceinställningar för bankdatakonv. och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Serviceinställningar för bankdatakonv. väljer du åtgärden Banknamn –

datakonverteringslista för att öppna listan med banknamn som representerar bankdataformat som stöds
av konverteringstjänsten.

3. På sidan Banknamn – datakonverteringslista väljer du åtgärden Uppdatera lista med banknamn.

Listan över bankdataformat som stöds av tjänsten för bankdatakonvertering uppdateras nu. Det här är listan
över banknamn, filtrerade efter landet/regionen, som du kan välja mellan i fältet Banknamn –
Datakonvertering på sidan Bankkontokort.

Uppdatering av bankdataformat som stöds inträffar också när du väljer eller anger ett värde i fältet Banknamn –
Datakonvertering på bankkontot.

Du har nu registrerat dig för tjänsten bankdatakonvertering. Fortsätt för att visa inloggningsinformationen på
varje bankkonto som ska användas tjänsten.

Ställa in bankverksamhet
Hantera bankkonton
Arbeta med Business Central



Skapa tjänsten Envestnet Yodlee Bank Feeds
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IMPORTANTIMPORTANT

NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

NOTENOTE

Du kan importera elektroniska bankutdrag från banken så att du snabbt kan fylla i på sidan
Betalningsavstämningsjournal och koppla betalningar och stämma av bankkontot. Mer information finns i
Koppla betalningar automatiskt och stäm av bankkonton.

På grund av det nya direktivet om betalningstjänster i Europa (PSD2), efter den 14 september 2019, kan du inte längre
automatiskt importera bankutdrag från banker i Storbritannien till Business Central. Vi undersöker möjligheten att erbjuda
denna funktion igen i framtiden.

Funktionen Envestnet Yodlee Bank Feeds stöds bara i online-versionen av Business Central. Om du vill använda den här
funktionen på plats, måste du skaffa ett cobrand-konto från Envestnet Yodlee.

Tjänsten Envestnet Yodlee Bank Feeds stöds bara i USA och Kanada.

Kontakta Microsoft-supporten om du behöver teknisk hjälp med Envestnet Yodlee-funktionen. Kontakta inte Envestnet
Yodlee. Mer information finns i konfigurera teknisk support för Dynamics 365 Business Central

Tjänsten Envestnet Yodlee Bank Feeds har installerats som ett tillägg till Business Central online och är klar att
aktiveras i de länder som stöds. Mer information finns i Anpassa Business Central med tillägg.

När du har aktiverat bankfeedtjänsten måste du länka det involverade bankkontot till det onlinebankkonto som
feeden ska komma från. Du länkar bankkonton till onlinebankkonton i följande olika scenarier:

Det finns inget bankkonto i Business Central för ditt onlinebankkonto. Därför skapar du bankkontot genom att
länka från onlinebankkontot.
Det finns ett bankkonto i Business Central, som du vill länka till ett onlinebankkonto.
Ett länkat bankkonto måste länkas av eftersom du vill sluta använda bankfeedtjänsten för kontot.
Onlinebankkonton har ändrat och du vill uppdatera informationen om bankkonton i Business Central.

När bankfeedtjänsten är aktiverad, kan du konfigurera ett bankkonto att automatiskt importera nya kontoutdrag till
sidan Betalningsavstämningsjournal varannan timme. Transaktioner för utbetalningar som redan har bokförts
som kopplade och/eller avstämda på sidan Betalningsavstämningsjournal kommer inte att importeras. Mer
information finns i avsnittet “Att aktivera automatisk import av kontoutdrag”.

Om du använder den assisterad inställningsguide för att ställa in företagskonfiguration följer du några av stegen i följande
procedurer att utföras automatiskt när du kommer till inställningen av företagets bankkonto. Mer information finns i Komma
igång.

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/technical-support


Så här aktiverar du bankfeedtjänsten

NOTENOTE

Så här skapar du ett nytt länkat bankkonto

1. Välj ikonen  och ange Bankkonto och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna det bankkonto som du ska använda för bankfeedtjänsten.
3. På sidan Bankkonto i fältet Format för bankutdragsimport väljer du YODLEEBANKFEED.

Bankfeedtjänsten aktiveras när du länkar ett bankkonto till dess relaterade onlinebankkonto. Visa nästa procedur.

Om du använder guiden för assisterad konfiguration för företagsinställningarna och sedan aktiverar tjänsten genom att
markera kryssrutan Använd en tjänst för bankfeed. Mer information finns i Skapa nya företag i Business Central.

NOTENOTE

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Bankkonto och välj sedan relaterad länk.

2. Välj det relevanta bankkontot och välj sedan Skapa nytt länkat bakkonto. Sidan Länkning av bankkonto
öppnas efter några ögonblick.

Den här sidan visar den verkliga webbsidan för tjänsten Envestnet Yodlee Bank Feeds. Terminologi och funktionalitet
på sidan kanske inte matchar instruktionerna som tillhandahålls i det här avsnittet.

3. På sidan Länka till onlinebankkonto i rutan Länka konto använd Sökfunktionen för att hitta banken där
du har ett eller flera onlinebankkonton.

4. Välj bankens namn. Rutan Inloggning öppnas.

5. Ange användarnamnet och lösenordet som du använder för att logga in på onlinebanken och tryck sedan på
knappen Nästa.

6. Bankfeedtjänsten förbereder dig på att länka det första onlinebankkontot på den angivna banken till ett nytt
bankkonto i Business Central.

Om du har fler än ett onlinebankkonto på banken, måste du skapa ytterligare bankkonton i Business Central för dem.
Se steg 8 till 10.

När processen är klar visas bankens namn i rutan Mina konton på fliken Länkade. Siffran inom parentes
visar hur många online bankkonton som länkades.

7. Välj knappen OK.

Om du bara länkar ett onlinebankkonto, öppnas sidan bankkontokort och visar namnet på
onlinebankkontot. I det här fallet är bankkontolänkninguppgiften slutförd. Allt som återstår är att skapa
bankkontot. Mer information finns i Skapa bankkonton.

Om fler än ett bankkonto länkades kommer sidan Länkning av bankkonto att öppnas med det ytterligare
onlinebankkonton som inte ännu är länkade till bankkonton i Business Central. I detta fall, följ nästa steg.

8. På sidan Länkning av bankkonto väljer du raden för ett onlinebankkonto och väljer sedan åtgärden Länka
till nytt bankkonto.



Så här länkar du ett bankkonto till ett onlinebankkonto

Så här tar du bort länk till bankkonto

NOTENOTE

Så här uppdaterar du länkning till bankkonto

Om du vill aktivera automatisk import av bankutdrag

Sidan Bankkontokort för ett nytt bankkonto kommer att öppnas och visar namnet på den detta bankkonto.

Om ett bankkonto redan finns i Business Central som du vill länka det ytterligare onlinebankkontot till, följer
du nästa steg.

9. På sidan Länkning av bankkonto väljer du raden för ett onlinebankkonto och väljer sedan åtgärden Länka
till befintligt bankkonto.

10. På sidan Bankkontolista väljer du det bankkonto som du vill länka till och väljer sedan knappen OK.

1. Välj ikonen  och ange Bankkonto och välj sedan relaterad länk.

2. Välj raden för ett bankkonto som inte är kopplad till ett onlinebankkonto och välj sedan åtgärden Länka till
onlinebankkonto. Sidan Länka till onlinebankkonto öppnas med bankens namn ifyllt i rutan Länka
konto.

3. Välj bankens namn. Rutan Inloggning öppnas.

4. Ange användarnamnet och lösenordet som du använder för att logga in på onlinebanken och tryck sedan på
knappen Nästa.

Bankfeedtjänsten förbereder dig på att länka ditt bankkontot bankkonto i Business Central till det relaterade
onlinebankkontot.

När processen är klar visas bankens namn i rutan Mina konton på fliken Länkade. Om banken har mer än
ett bankkonto kan endast det bankkonto som du valde i steg 2 länkas.

5. Välj knappen OK.

På sidan Bankkontolista markeras kryssrutan Länkad.

1. Välj ikonen  och ange Bankkonto och välj sedan relaterad länk.
2. Välj raden för ett länkat bankkonto som du vill ta bort länken till dess relaterade onlinebankkonto för och välj

sedan åtgärden Ta bort länk till onlinebankkonto.

Om du väljer Ja i bekräftelsedialogrutan, tas länken till onlinebankkontot bort och inloggningsdetaljerna avmarkeras. Om du
vill länka bankkontot till onlinebankkonto igen måste du logga in i banken igen. Mer information finns i avsnittet “Så här
länkar du ett bankkonto till ett onlinebankkonto“.

1. Välj ikonen  och ange Bankkonto och välj sedan relaterad länk.
2. Välj det relevanta bankkontot och välj sedan åtgärden Uppdatera länkning av bankkonto.

Om problem finns för någon av de länkade bankkontona på sidan Bankkontolista kommer sidan Länkning av
bankkonto med information om vilka bankkonton som har problem. Problemen kan bäst lösas genom att ta bort
länken till onlinebankkontot och sedan återskapa länken. Mer information finns i avsnittet “Så här länkar du ett
bankkonto till ett onlinebankkonto“.



NOTENOTE

Se även

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Bankkonto och välj sedan relaterad länk.

2. Markera raden för ett länkat bankkonto och välj sedan åtgärden Inställningar för automatisk import av
bankutdrag.

3. På sidan Inställningar för automatisk import av bankutdrag i fältet Antal dagar som ingår anger du
hur långt tillbaka i tiden som du får nya banktransaktioner för.

Det rekommenderas att du ställer in detta värde till 7 dagar eller fler.

4. Markera kryssrutan Aktiverad.

Varje timme kommer sidan Betalningsavstämningsjournal att visa alla nya utbetalningar som har gjorts på detta
onlinebankkonto.

Transaktioner för utbetalningar som redan har bokförts som kopplade och/eller avstämda på sidan
Betalningsavstämningsjournal kommer inte att importeras.

Ställa in bankverksamhet
Hantera bankkonton
Koppla utbetalningar automatiskt och stämma av bankkonton
Anpassa Business Central med tillägg
Arbeta med Business Central



Skapa bankkonton
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Så här skapar du bankkonton

NOTENOTE

Så här skapar du ett bankkonto för import eller export av bankfilerna

NOTENOTE

Så här skapar du leverantörsbankkonto för export av bankfiler

Du använder bankkonton i Business Central för att hålla reda på dina banktransaktioner. Konton kan definieras i
den lokala valutan eller i en utländsk valuta. När du har skapat bankkonton kan du också använda funktionen för
utskrift av checkar.

1. Välj ikonen  och ange Bankkonto och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Bankkonton väljer du åtgärden Ny.
3. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Så här fyller du i fältet Saldo med en ingående balans, du måste bokföra en bankkontotransaktion med beloppet i fråga.
Du kan göra detta genom att utföra en bankkontoavstämning. Mer information finns i Stämma av bankkonton separat.
Alternativt kan du implementera den ingående balansen som en del av skapande av allmänna data i nya företag med hjälp
av den assisterad inställningsguide Migrera affärsdata. Mer information finns i Komma igång.

Fälten på snabbfliken Överför på sidan Bankkontokort är relaterade till import och export av bankfeeds och
filer. Mer information finns i Ställ in konverteringstjänsten för bankdata och Ställ in Envestnet Yodlee Bank
Feeds-tjänsten.

1. Välj ikonen  och ange Bankkonto och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna kortet för ett bankkonto som du ska exportera eller importera bankfiler.
3. I snabbfliken Överför fyller du i nödvändiga fält. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort

beskrivning.

Andra filexporttjänster och deras format kräver olika inställningsvärden på sidan bankkontokort. Du får information om
vilka inställningsvärden som är fel eller saknas när du försöker exportera filen. Så läs de korta beskrivningarna av fälten
eller se relaterad procedur i närliggande ämnen. Till exempel exportera en betalningsfil för nordamerikansk elektronisk
överföring kräver att både fältet Sista kundremissnr. och fältet Transitnr. fylls i. Mer information finns i Så här exporterar
du betalningar till en bankfil.

Fälten på snabbfliken Överför på sidan Leveraqntörsbankkontokort är relaterade till export av bankfeeds och
filer. Mer information finns i Så här skapar du konverteringstjänsten för bankdata och Så här exporterar du
betalningar till en bankfil.

1. Välj ikonen  och ange Leverantörer och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna kortet för en leverantör vars bankkonto som du ska exportera betalningsbankfiler till.
3. Välj åtgärden bankkonton.



Se även

4. På sidan Leverantörsbankkontokort på snabbfliken Överför fyller du sedan de fält som behövs. Placera
markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Ställa in bankverksamhet
Ställa in bokföringsmallar
Hantera bankkonton
Arbeta med Business Central



Använda XML-scheman för att förbereda
dataintegrationsdefinitioner
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Så här läser du in en XML-schemafilSå här läser du in en XML-schemafil

Om du vill aktivera importera/exportera av data i XML-filer via ramverket för datautbyte i Business Central, kan
du använda XML-schema för att definiera vilka dataelement du vill utbyta med Business Central. Du utför det här
arbetet på sidan Visningsprogram för XML-schema genom att läsa in XML-schemafilen, välja de relevanta
dataelementen och sedan att initialisera antingen en definition för datautbyte eller en XMLport.

När du har definierat vilka dataelement som ska ingå baserat på XML-schemat, kan du använda åtgärden
Generera XMLport för att skapa ett XMLport-objekt.

Alternativt kan du använda åtgärden Generera datautbytesdefinition för att initialisera en definition för
datautbyte som baseras på de valda dataelementen, som du sedan fyller i i ramverket för datautbyte. Det skapar
en post på sidan Definitioner för bokföringsbyte där du fortsätter genom att ange vilka element i filen som
mappas till vilka fält i Business Central. Mer information finns i Så här konfigurerar du
dataintegrationsdefinitioner.

Det här avsnittet innehåller följande procedurer:

Så här läser du in en XML-schemafil

Så här markerar eller avmarkerar du noder i ett XML-schema

Så här skapar du en definition för datautbyte baserat på ett XML-schema

Så här skapar du en XMLport för filen som baseras på ett XML-schema

Så här importerar du en XMLport till Object Designer

FÄLT BESKRIVNING

Kod Ange en kod som identifierar XML-schemat.

Beskrivning Ange beskrivningen av XML-schemat.

1. Se till att den relevanta XML-schemafilen är tillgänglig. Filnamnstillägget är .xsd.

2. I rutan Sök anger du XML-scheman och väljer sedan relaterad länk.

3. På fliken Start i gruppen Ny väljer du Ny.

4. Fyll i fälten enligt beskrivningen i följande tabell.

Fältet Målnamnrymd anger ett namnområde i XML-schemafilen som har laddats för raden.

5. Välj Läs in schema på fliken Start i gruppen Process och välj sedan XML-schemafilen.

När filen har fylls i fylls resten av fälten på raden i med information från filen, och kryssrutan Schemat är
inläst markeras.



Så här markerar eller avmarkerar du noder i ett XML-schemaSå här markerar eller avmarkerar du noder i ett XML-schema

NOTENOTE
Trädet med det inlästa xml-schemat är komprimerat som standard. Du expanderar varje nod genom att välja + på
noden. Välj Expandera alla på menyfliken om du vill expandera alla noder.

FÄLT BESKRIVNING

XML-schemakod Ange den XML schemafil som du läste in i steg 5 i
avsnittet ”Ladda XML-schemafilen”.

Ny XMLport Nr. Ange numret på den XMLport som skapas från XML-
schemat när du väljer åtgärden GenereraXMLport.

ÅTGÄRD BESKRIVNING

Visa alla Alla noder visas.

Dölj ej obligatoriska Endast noder som representerar element som krävs enligt
XML-schemat visas. Dessa noder har anges vanligtvis
med 1 i fältet MinOccurs.

Välj Visa alla för att återföra vyn.

Dölj ej valda Endast noder där kryssrutan Vald är markerad visas.

Välj Visa alla för att återföra vyn.

NOTENOTE

1. I rutan Sök anger du Visningsprogram för XML-schema och väljer sedan relaterad länk.

2. Fyll i fälten i huvudet enligt beskrivningen i följande tabell.

Raderna fylls nu i med noder som representerar alla element i XML-schemat. Noder för element som är
obligatoriska i överensstämmelse med XML-schemat markeras som standard.

3. På den första raden, i kolumnen Nodnamn, expanderar du noden Dokument och expandera sedan
gradvis underliggande noder som du vill granska.

Högerklicka på en nod och välj sedan Expandera alla.

4. På fliken Hem i gruppen Visa väljer du någon av följande åtgärder för att ändra vilka noder som visas.

5. På fliken Start i gruppen Hantera väljer du Redigera.

6. I kryssrutan Vald anger du för varje nod om du vill att elementet ska stödjas i definitionen för datautbyte
för den relaterade SEPA-bankfilen.

När du markerar en obligatorisk underordnad nod markeras även alla överordnade noder ovanför den.

7. Välj åtgärden Markera alla obligatoriska element för att välja alla noder igen som representerar
element som är obligatoriska enligt XML-schemat.

8. Välj åtgärden Avmarkera alla för att rensa alla val.



Så här skapar du en definition för datautbyte baserat på ett XML-schemaSå här skapar du en definition för datautbyte baserat på ett XML-schema

NOTENOTE

Så här skapar du en XMLport som baseras på ett XML-schemaSå här skapar du en XMLport som baseras på ett XML-schema

Se även

Fältet Val anger att noden har två eller fler syskonnoder som fungerar som alternativ.

1. I rutan Sök anger du XML-scheman och väljer sedan relaterad länk.

2. Markera ett lämpligt XML-schema och välj Öppna XML-schemavisare på fliken Hem i gruppen
Behandla.

3. Se till att de relevanta noderna har markerats. Mer information finns i avsnittet ”Så här markerar eller
avmarkerar du noder i ett XML-schema”.

4. På sidan Visningsprogram för XML-schema på fliken Start i gruppen Process väljer du Generera
datautbytesdefinition.

Datautbytesdefinitionen skapas på sidan Definitioner för bokföringsbyte som du kan fylla i genom att ange
vilka element i filen som ska mappas till respektive fält i Business Central. Mer information finns i Så här
konfigurerar du dataintegrationsdefinitioner.

Du kan också använda funktionen Hämta filstruktur från sidan Definitioner för bokföringsbyte som använder
funktionen på sidan Visningsprogram för XML-schema för att autofylla snabbfliken Kolumndefinitioner.

1. I rutan Sök anger du XML-scheman och väljer sedan relaterad länk.

2. Markera ett lämpligt XML-schema och välj Öppna XML-schemavisare på fliken Hem i gruppen
Behandla.

3. I fältet Ny XMLport Nr. anger du numret som den nya XMLport-artikeln ska få när den skapas.

4. Se till att de relevanta noderna har markerats. Mer information finns i avsnittet ”Så här markerar eller
avmarkerar du noder i ett XML-schema”.

5. På fliken Start i gruppen Process väljer du Generera XMLport och sparar sedan objektet som en .txt-fil
på en lämplig plats.

6. Importera nya XMLport i Business Central utvecklingsmiljö och kompilera den.

Skapa dataintegrationsdefinitioner
Exportera betalningar till en bankfil
Samla in betalningar med SEPA-autogiro
Om ramverket för datautbyte



  

Skapa dataintegrationsdefinitioner
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NOTENOTE

Så här skapar du en definition för datautbyte

TIPTIP

Så här beskriver du formateringen av rader och kolumner i filenSå här beskriver du formateringen av rader och kolumner i filen

Du kan konfigurera Business Central för utbyte av data i vissa tabeller mot data i externa filer, till exempel för att
skicka och ta emot elektroniska dokument, importera och exportera bankdata eller övriga data som
löneutbetalningar, valutakurser och artikelkataloger. Mer information finns i Utbyta data elektroniskt.

Som förberedelsen för att skapa en datautbytesdefiniera för en datafil eller en dataström kan du använda det
relaterade XML-schemat för att definiera vilka dataelement som du vill inkludera på snabbfliken
Kolumndefinitioner. Se steg 6 i avsnittet Så här beskriver du formateringen av rader och kolumner i filen. Mer
information finns i Använda XML-scheman för att förbereda dataintegrationsdefinitioner.

Du skapar normalt definitioner för datautbyte på sidan datautbytesdefinitioner. Men när du skapat en
datautbytesdefinitioner för tjänsten med uppdatering av valutakurser startar du processen på den förenklade
sidan Inställning valutakursuppdatering.

Om filen som konverteras är i XML-format ska termen kolumn i det här avsnittet tolkas som ett XML-element som
innehåller data.

I det här avsnittet beskrivs följande procedurer:

Så här skapar du en definition för datautbyte
Så här exporterar du en definition för datautbyte som en XML-fil som andra ska använda
Så här importerar du en XML-fil för en befintlig definition av datautbyte

Två uppgifter måste utföras för att skapa en definition för datautbyte:

1. Sidan datautbytesdefinitioner beskriver layouten för rader och kolumner i filen.
2. Sidan Datautbytesmappning mappar kolumner i datafilen till fält i Business Central.

Beskrivs i följande procedurer.

Om du vill se vilka kodmoduler som Microsoft använder i befintliga definitioner för standardprodukten, granska de tre
fälten för Codeunit i rubriken på sidan Fältmappning för varje definition.

1. I rutan Sök anger du Definitioner för datautbyte och väljer sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.

3. På snabbfliken Allmänt beskriver du definitionen för datautbytet och datafiltypen genom att fylla i fälten
som beskrivs i följande tabell.



FÄLT DEFINITION

Kod Registrera en kod som identifierar definitionen för
datautbyte.

Namn Ange ett namn på definitionen för datautbyte.

Filtyp Ange vilken typ av fil definitionen för datautbytet
används för. Du kan välja mellan fyra filtyper:

- XML: Överlappande strängar med innehåll och pålägg
omgivna av taggar som anger funktionen.
- Variabel text: Transaktioner har variabel längd och
avskiljs av ett tecken, t.ex. komma eller semikolon-. Kallas
även avgränsad fil.
- Fast text: Transaktioner har samma längd, med hjälp
av utfyllnadstecken, och varje transaktion uttrycks på en
egen rad. Kallas även fil med fast bredd.
- Json: överlappande innehållsträngar i JavaScript.

Radtyp Ange vilken typ av affärsaktivitet definitionen för
datautbyte används till, till exempel Betalningsexport.

Kodenhet för datahantering Ange den kodenhet som överför data till och från
tabeller i Business Central.

Kodenhet för validering Ange den kodenhet som används för att verifiera data
mot fördefinierade affärsregler.

Kodenhet för läsning/skrivning Ange den kodenhet som behandlar importerade data
före mappningen och exporterade data efter
mappningen.

Läsning/skrivning XMLport Anger den XMLport genom vilken en importerad datafil
eller tjänst skickas in före mappning och genom vilken
exporterade data skickas ut när de skrivs till en datafil
eller tjänst efter mappning.

Kodenhet för hantering av ext. data Ange den kodenhet som överför externa data in i och ut
ur ramverket för datautbyte.

Kodenhet för användarfeedback Ange kodenheten för olika slags rensningar efter
mappningen, till exempel för markering av rader som
exporterade och radering av temporära poster.

Filkodning Ange kodningen för filen. Obs: Fältet är endast relevant
för import.

Kolumnavgränsare Ange hur kolumner i datafilen avskiljs, om filen är av
typen Variabel text.

Rubrikrader Ange hur många rubrikrader som finns i filen.

Detta säkerställer att huvuddata inte importeras. Obs:
Fältet är endast relevant för import.



Rubriktagg Om en huvudrad finns på flera positioner i filen anger du
den första kolumnens text på huvudraden.

Detta säkerställer att huvuddata inte importeras. Obs:
Fältet är endast relevant för import.

Sidfotstagg Om en sidfotsrad finns på flera positioner i filen anger du
den första kolumnens text på sidfotsraden.

Detta säkerställer att sidfotsdata inte importeras. Obs:
Fältet är endast relevant för import.

FÄLT DEFINITION

NOTENOTE

FÄLT BESKRIVNING

Kod Ange en kod som identifierar raden i filen.

Namn Ange ett namn som beskriver raden i filen.

Kolumnantal Ange hur många kolumner raden i datafilen har. Obs:
Fältet är endast relevant för import.

Dataradstagg Ange positionen i det relaterade XML-schemat för
element som representerar datafilens huvudtransaktion.
Obs: Fältet är endast relevant för import.

Namnområde Ange namnområdet som förväntas i filen för att aktivera
du namnområdevalidering. Du kan låta fältet vara tomt
om du inte vill aktivera validering för namnområdet.

4. På snabbfliken Raddefinitioner beskriver du formateringen av rader i datafilen genom att fylla i fälten
som beskrivs i följande tabell.

För import av bankutdrag skapar du endast en rad för den enda formatet på kontoutdragsfilen som du vill
importera.

För export av betalningar kan du skapa en rad för varje betalningstyp som du vill exportera. I så fall visar
snabbfliken Kolumndefinitioner olika kolumner för varje betalningstyp.

5. Upprepa moment 4 för att skapa en rad för varje typ av fildata som du vill exportera.

Sedan beskriver du formateringen av kolumner i datafilen genom att fylla i fälten på snabbfliken
Kolumndefinitioner så som beskrivs i följande tabell. Du kan använda strukturfilen, till exempel en
XSD-fil, för att datafilen ska autofylla snabbfliken med de relevanta elementen. Mer information finns i
Använda XML-scheman för att förbereda dataintegrationsdefinitioner.

6. Välj Hämta filstrukturpå snabbfliken Kolumndefinitioner.

7. På sidan Hämta filstruktur markerar du den relaterade strukturfilen och väljer sedan knappen OK.
Raderna på snabbfliken Kolumndefinitioner fylls i enligt strukturen i datafilen.

8. Redigera eller fyll i fälten enligt beskrivningen i följande tabell på snabbfliken Kolumndefinitioner.



FÄLT BESKRIVNING

Kolumnnr Ange numret som återspeglar kolumnens position på
raden i filen.

För XML-filer anger du numret som återspeglar typen av
element i filen som innehåller data.

Namn Ange namnet på kolumnen.

För XML-filer anger du de pålägg som markerar att data
ska utbytas.

Datatyp Ange om data som ska utbytas är av typen Text, Datum
eller Decimal.

Dataformat Ange formatet för data, om det finns något. Till exempel
MM-dd-åååå om datatypen är Datum. Obs: Ange
dataformatet enligt Business Central för export. Ange
dataformatet enligt .NET Framework för import. Mer
information finns i Standarddatum och
tidsformatsträngar.

Dataformateringskultur Ange kulturen för dataformatet, om det finns någon.
Exempelvis en-US om datatypen är Decimal för att
säkerställa att komma används som tusentalsseparator
enligt USA-formatet. Mer information finns i
Standarddatum och tidsformatsträngar. Obs: Fältet är
endast relevant för import.

Längd Ange längden på raden med fast bredd som innehåller
kolumnen om datafilen är av typen Fast Text.

Beskrivning Ange en beskrivning av kolumnen, för information.

Sökväg Ange positionen för elementen i det relaterade XML-
schemat.

Identifierare för negativt tecken Ange värdet som används i datafilen för att identifiera
negativa belopp, i datafiler som inte kan innehålla
negativt tecken. Detta ID används sedan för att återföra
de identifierade beloppen till negativt tecken vid import.
Obs: Fältet är endast relevant för import.

Konstant Ange data som du vill exportera i den här kolumnen, till
exempel ytterligare information om betalningstypen.
Obs: Fältet är endast relevant för export.

9. Upprepa moment 8 för varje kolumn eller XML-element i datafilen som har data som du vill att utbyta
med Business Central.

Nästa steget i att skapa en definition för datautbyte är att avgöra vilka kolumner eller XML-element i
datafilöversikten som ska mappas till vilka fält i Business Central.

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=323466
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=323466


NOTENOTE

Så här mappar du kolumner i datafilen till fält i Business CentralSå här mappar du kolumner i datafilen till fält i Business Central

Den specifika mappningen beror på affärsavsikten med datafilen som ska utbytas och på lokala varianter. Även SEPA-
bankstandarden har lokala varianter. Business Central stöder import av förinstallerade bankutdragsfiler för SEPA CAMT---.
Det representeras av koden för posten med definition av datautbyte SEPA CAMT på sidan datautbytesdefinitioner.
Information om specifik fältmappning för detta SEPA CAMT-stöd finns i fältmappning när du importerar SEPA CAMT-filer.

FÄLT BESKRIVNING

Tabell-ID Ange tabellen som innehåller fälten som data utbyts till
eller från enligt mappningen.

Använd som cachelagringstabell Ange att tabellen som du väljer i fältet Tabell-ID är en
cachelagringstabell där importerade data lagras innan de
mappas till måltabellen.

Du kan använda den här cachelagringstabellen när
definitionen för datautbyte används för att importera
och konvertera elektroniska dokument, till exempel från
leverantörsfakturor till inköpsfakturor i Business Central.
Mer information finns i Utbyta data elektroniskt.

Namn Ange ett namn på mapningsinställningen.

Förmappningskodenhet Ange den kodenhet som förbereder mappningen mellan
fält i Business Central och externa data.

Mappningskodenhet Ange den kodenhet som används för att mappa specifika
kolumner eller XML-dataelement till fält i Business
Central.

Eftermappningskodenhet Ange den kodenhet som slutför mappningen mellan fält i
Business Central och externa data. Obs! När du
använder funktionen för bankdatakonvertering
omvandlar kodmodulen exporterade data från Business
Central till ett generisk format som är klart att exportera.
För import konverterar kodenheten externa data till ett
format som är klart att importera till Business Central.

FÄLT BESKRIVNING

Kolumnnr Ange vilken kolumn i datafilen som du vill definiera en
översikt för.

Du kan bara välja kolumner som representeras av rader
på snabbfliken Kolumndefinitioner på sidan
datautbytesdefinition.

1. På snabbfliken Raddefinitioner markerar du raden som du vill mappa kolumner till fält för och väljer
sedan Fältmappning. Sidan Datautbytesmappning öppnas.

2. På snabbfliken Allmänt anger du mappningskonfigurationen genom att fylla i fälten enligit
beskrivningen i följande tabell.

3. På Snabbfliken Fältmappning anger du vilka kolumner som mappas mot vilka fält i Business Central
genom att fylla i fälten som beskrivs i följande tabell.



Så här exporterar du en definition för datautbyte som en XML-fil som andra ska användaSå här exporterar du en definition för datautbyte som en XML-fil som andra ska använda

Fält-ID Ange vilka fält kolumnen i fältet Kolumnnr. mappas till.

Du kan bara välja från fält som finns i tabellen som du
har angett i fältet Tabell på snabbfliken Allmänt.

Valfri Ange att mappningen hoppas över om fältet är tomt.
Obs! Om du inte markerar den här kryssrutan inträffar
ett exportfel om fältet är tomt. Obs: Fältet är endast
relevant för export.

Måltabell-ID Visas endast när kryssrutan Använd som
cachelagringstabell är markerad.

Ange tabellen som värdet i fältet Kolumnrubrik mappas
till när du använder en cachelagringstabell för
dataimport.

Måltabellrubrik Visas endast när kryssrutan Använd som
cachelagringstabell är markerad.

Ange namnet på tabellen i fältet Måltabell-ID som är
den tabell som värdet i fältet Kolumnrubrik mappas till
när du använder en cachelagringstabell för dataimport.

Målfält-ID Visas endast när kryssrutan Använd som
cachelagringstabell är markerad.

Ange fältet i måltabellen som värdet i fältet
Kolumnrubrik mappas till när du använder en
cachelagringstabell för dataimport.

Målfältsrubrik Visas endast när kryssrutan Använd som
cachelagringstabell är markerad.

Ange namnet på fältet i måltabellen som värdet i fältet
Kolumnrubrik mappas till när du använder en
cachelagringstabell för dataimport.

Valfri Visas endast när kryssrutan Använd som
cachelagringstabell är markerad.

Ange om mappningen ska hoppas över när fältet är
tomt. Om du inte markerar den här kryssrutan så
inträffar ett exportfel om fältet är tomt.

FÄLT BESKRIVNING

Definitionen för datautbyte är nu klar att aktiveras för användare. Mer information finns i Konfigurera utskick
och mottagning av elektroniska dokument, Skapa SEPA-kreditöverföring, Skapa SEPA autogiro och Utför
betalningar med tjänsten för bankdatakonvertering eller SEPA Kreditöverföring.

När du har skapat definitionem för datautbyte för en viss datafil kan du exportera definitionen för datautbyte
som en XML-fil som kan användas för att snabbt kan importera datafilen i fråga. Detta beskrivs i följande
procedur. Beskriv i följande procedur.

1. I rutan Sök anger du Definitioner för datautbyte och väljer sedan relaterad länk.

2. Välj den definition för datautbyte som du vill exportera.



Så här importerar du en befintlig definition av datautbyteSå här importerar du en befintlig definition av datautbyte

Se även

3. Välj åtgärden Exportera datautbytesdefinition.

4. Spara XML-filen som representerar definitionen för datautbytet på ett lämpligt ställe.

Om en definition för datautbyte redan har skapats behöver du bara importera XML-filen till ramverket
för datautbyte. Beskriv i följande procedur.

1. Spara XML-filen som representerar definitionen för datautbytet på ett lämpligt ställe.
2. I rutan Sök anger du Definitioner för datautbyte och väljer sedan relaterad länk.
3. Välj åtgärden Ny. Sidan Datautbytesdefinition öppnas.
4. Välj åtgärden Importera datautbytesdefinition.
5. Välj filen som du har sparat i steg 1.

Konfigurera datautbyte
Konfigurera utskick och mottagning av elektroniska dokument
Konfigurera SEPA-kreditöverföring
Konfigurera SEPA autogiro
Gör betalningar med tjänsten för bankdatakonvertering eller SEPA Kreditöverföring
Inkommande dokument
Allmänna affärsfunktioner



Utbyta data
2019-10-14 • 2 minutes to read

FÖR ATT GÅ TILL

Konverterar försäljningsdokumentposter i Business Central till
ett standardiserat format och skickar dem som elektroniska
dokument som dina kunder kan ta emot i sina system.

Skicka elektroniska dokument

Skicka PDF eller bildfiler till en leverantör av OCR-tjänster och
få tillbaka dem som elektroniska dokument som därefter kan
konverteras till dokumentposter i Business Central.

Använda OCR för att omvandla PDF- och bildfiler till
elektroniska dokument

Ta emot elektroniska dokument, antingen från OCR-servicen
eller dokumentutbytestjänsten, i ett standardiserat format
som du konverterar till relevanta dokumentposter i Business
Central.

Ta emot och omvandla elektroniska dokument

Förbered för att importera kontoutdraget till sidan
Betalningsavstämningsjournal som det första steget för
avstämning av betalningar eller till fönstret
Bankkontoavstämning som det första steget för
avstämning av betalningar eller till sidan.

Skapa tjänsten Envestnet Yodlee Bank Feeds

Exportera betalningar från sidan Betalningsjournal till en
bankfil som du överför till ditt elektroniska bankkonto för
bearbetning.

Exportera betalningar till en bankfil

Göra elektroniska betalningar i enlighet med EU:s
kreditöverföringsstandard SEPA.

Göra betalningar med tjänsten för bankdatakonvertering eller
SEPA-kreditöverföring

Be din bank att överföra betalningsbeloppen från kunders
bankkonton till företagets konto enligt inställningarna för
SEPA-autogiro.

Skapa insamlingsposter för SEPA Autogiro och exportera till
en bankfil

Använd en tjänstleverantör av valutakurser för att uppdatera
sidan valutor.

Uppdatera valutakurser

Visa vilka filelement som mappas till fält i Business Central när
du importerar SEPA CAMT-kontoutdragsfiler.

Fältmappning vid import av SEPA CAMT-filer

Du kan utbyta data mellan Business Central och externa filer eller strömmar i gemensamma affärsuppgifter, till
exempel för att skicka och ta emot elektroniska dokument och importera och exportera bankfiler.

Innan du kan skicka och ta emot elektroniska dokument eller importera och exportera bankfiler måste du
konfigurera ramverket för datautbyte för att bearbeta de inbegripna datafilerna eller strömmarna. Dessutom
måste du skapa relaterade områden. Dessa omfattar huvuddata för kunder som du skickar till elektroniska
fakturor till och bankdatakonverteringstjänsten om du distribuerar bankfilkonverteringar till en extern
tjänsteleverantör. Mer information finns i Konfigurera datautbyte.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.

https://docs.microsoft.com/sv-se/dynamics365/business-central/finance-how-create-sepa-direct-debit-collection-entries-export-bank-file


Visa vilka fält som mappas i Business Central för att lagra
element när du exporterar betalningsfiler med hjälp av
tjänsten för bankdatakonvertering.

Fältmappning vid export av betalningsfiler via
bankdatakonverteringstjänst

FÖR ATT GÅ TILL

Se även
Konfigurera datautbyte
Utbyta data elektroniskt.
Fakturaförsäljning
Registrera inköp
Inkommande dokument
Allmänna affärsfunktioner



Skicka elektroniska dokument
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här kan du skicka en elektronisk försäljningsfakturaSå här kan du skicka en elektronisk försäljningsfaktura

Se även

Den generiska versionen av Business Central stöder utskick av elektroniska fakturor och kreditnotor i PEPPOL-
format, som stöds av de största leverantörerna av dokumentväxlingstjänster En leverantör av
dokumentväxlingstjänster skickar dokument elektroniskt mellan handelspartners. För att få stöd för andra
elektroniska dokumentformat använder du ramverket för datautbyte.

I den generiska versionen av Business Central finns en förkonfigurerad dokumentväxlingstjänst som är
inställningsklar för företaget. Mer information finns i Konfigurera en dokumentväxlingstjänst.

Om du vill skicka en försäljningsfaktura som ett elektroniskt PEPPOL-dokument väljer du alternativet
Elektroniskt dokument i dialogrutan Bokför och skicka, där du även kan ställa in kundens standardprofil för
dokumentutskick. Först måste du skapa olika huvuddata, som företagsinformation, kunder, artiklar och enheter.
Dessa används för att identifiera dina affärspartners och artiklar vid konvertering av data i fält i Så här
konfigurerar du utskick och mottagning av elektroniska dokument.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Försäljningsfakturor och välj sedan relaterad länk.

2. Skapa en ny försäljningsfaktura.

3. Välj Bokför och skicka på fliken Åtgärder i gruppen Bokföring när försäljningsfakturan är klar att
faktureras.

Om kundens standardutskicksprofil är Elektroniskt dokument visas det i dialogrutan Bekräftelse för
bokför och utskick och du behöver bara välja Ja för att bokföra och skicka fakturan elektroniskt i det
valda formatet.

4. Välj knappen AssistEdit till höger om fältet Skicka dokument till i dialogrutan Bekräftelse för bokför
och utskick.

5. Välj Genom dokumentväxlingstjänst i dialogrutan Skicka dokument till dialogrutan i fältet Genom
dokumentväxlingstjänst.

6. Välj PEPPOL i fältet Format.

7. Välj OK. Dialogrutan Bekräftelse för bokför och utskick visas. Elektroniskt dokument (PEPPOL)
läggs till i fältet Skicka dokument till.

8. Välj Ja.

Försäljningsfakturan bokförs och skickas till kunden som ett elektroniskt dokument i PEPPOL-format.

Du kan även skicka en bokförd försäljningsfaktura som ett elektroniskt dokument. Proceduren är samma som har
beskrivits i det här avsnittet för icke-bokförda försäljningsdokument. På sidan Aktivitetslogg för att visa status för
elektroniskt dokument på fliken Åtgärder, i gruppen Allmänt, i fönstret Bokförd försäljningsfaktura. Mer
information finns i Aktivitetslogg



Fakturaförsäljning
Skapa dokumentutskicksprofiler
Konfigurera utskick och mottagning av elektroniska dokument
Konfigurera en tjänst för dokumentutbyte
Skapa dataintegrationsdefinitioner
Utbyta data elektroniskt.
Allmänna affärsfunktioner



Använda OCR för att omvandla PDF- och bildfiler till
elektroniska dokument
2019-10-14 • 8 minutes to read

Så här skickar du en PDF- eller bildfil till OCR-tjänsten från sidan
Inkommande dokument

Så här skickar du en PDF eller bildfil till OCR-tjänstn via e-post

Från PDF eller bildfiler som du får från dina handelspartner kan du låta en extern OCR-tjänst (Optical Character
Recognition) skapa elektroniska dokument som du kan konvertera till dokumentposter i Business Central. När du
exempelvis tar emot en faktura i PDF-format från leverantören, kan du skicka den till OCR-tjänsten från sidan
Inkommande dokument. Detta beskrivs i den första proceduren.

Ett alternativ till att skicka filen från sidan Inkommande dokument är att skicka filen till OCR-tjänsten med e-
post. När du sedan får tillbaka det elektroniska dokumentet skapas en relaterad inkommande dokumentpost
automatiskt. Detta beskrivs i den andra proceduren.

Efter några sekunder får du tillbaka filen från OCR-tjänsten som en elektronisk faktura som kan omvandlas till en
inköpsfaktura för leverantören. Detta beskrivs i den tredje proceduren.

Eftersom OCR baseras på optisk läsning är det troligt att OCR-tjänsten tolkar tecknen i dina PDF- eller bildfiler
fel första gången dokument från till exempel en viss leverantör behandlas. Det går kanske inte tolka
företagslogotypen som leverantörens namn eller summan på ett kvitto kan misstolkas på grund av layouten. Du
kan undvika att dessa fel vidarebefordras genom att korrigera felen i en separat version av sidan Inkommande
dokument. Sedan skickar du korrigeringarna tillbaka till OCR-webbtjänsten för att utbilda den till att tolka de
specifika tecknen korrekt nästa gång den behandlar ett PDF eller bilddokument för samma leverantör. Mer
information finns i Så här utbildar du OCR-tjänsten till att undvika fel.

Trafiken av filer till och från OCR-tjänsten behandlas av en dedikerad jobbköpost, som skapas automatiskt när du
aktiverar den relaterade tjänstkopplingen. Mer information finns i Skapa inkommande dokument.

1. Välj ikonen  och ange Inkommande dokument och välj sedan relaterad länk.

2. Skapa en ny inkommande dokumentpost och bifoga filen. Mer information finns i Så här skapar du
inkommande dokumentposter.

3. Markera sedan en eller flera rader på sidan Inkommande dokument och välj sedan åtgärden Skicka till
jobbkö.

Värdet i fältet OCR-status ändras till Klar. Bifogad PDF eller bildfil skickas till OCR-servicen av jobbkön
enligt schemat, förutsatt att inga fel finns.

4. Markera alternativt en eller flera rader på sidan Inkommande dokument och välj sedan åtgärden Skicka
till OCR-tjänst.

Värdet i OCR-status fältet ändras till OCR-status ändras till Skickat, förutsatt att inga fel finns.

Skicka e-post till OCR-tjänstleverantören från ditt e-postprogram med PDF- eller bildfilen bifogad. Se OCR-
tjänstleverantörens webbplats för information om e-postadress att skicka till.

Eftersom ingen inkommande dokumentpost finns för filen skapas en ny post automatiskt på sidan Inkommande



NOTENOTE

Så här tar du emot det resulterande elektroniska dokumentet från
OCR-tjänsten.

NOTENOTE

Så här skapar du en inköpsfaktura från ett elektroniskt dokument som
har tagits emot från OCR-servicen

dokument när du får det resulterande elektroniska dokumentet från OCR-tjänsten. Mer information finns i Så
här skapar du inkommande dokumentposter.

Om du arbetar med en Tablet PC eller en telefon, kan du skicka filen till OCR-servicen, så snart som du har tagit ett foto av
dokumentet, eller så kan du skapa ett inkommande dokument direkt. Mer information finns i Så här skapar du inkommande
dokumentposter genom att ta ett foto.

Elektroniska dokument, som skapas med OCR-tjänsten från PDF- eller bildfilen tas emot automatiskt på sidan
Inkommande dokument jobbkötransaktionen som konfigureras när du aktiverar OCR-tjänsten.

Om du inte använder en jobbkö, eller om du vill ta emot ett färdigt OCR-dokument snabbare än per
jobbköschemat, kan du välja knappenTa emot från OCR-tjänst. Det kommer att få alla dokument som slutförs
av OCR-tjänsten.

Om OCR-tjänsten är inställd på att kräva manuell verifiering av bearbetade dokument, när fältet OCR-status innehåller
Avvaktar verifiering. I så fall utför du följande steg för att logga in på OCR-tjänstwebbplatsen manuellt för att kontrollera
ett OCR-dokument.

1. I fälterOCR-status väljer du hyperlinkenAvvaktar verifiering.

2. På OCR-servicewebbplatsen loggar du in med hjälp av autentiseringsuppgifter på OCR-servicekontot.
Dessa är autentiseringsuppgifter som du också använde när du konfigurerade servicen. Mer information
finns i Så här skapar du en OCR-tjänst.

Information för OCR-dokumentet visas med både källinnehållet av PDF- eller bildfilen och de resulterande
OCR-fältvärdena.

3. Granska de olika fältvärdena och redigera dem manuellt eller ange värden i fält som OCR-servicen har
taggat som osäkra.

4. Välj OK. OCR-processen är klar och det resulterande elektroniska dokumentet skickas till inkommande
dokument på sidan inkommande dokument i Business Central, enligt jobbköschemat.

5. Upprepa steg 4 för alla andra OCR-dokument som ska valideras.

Du kan nu fortsätta med att skapa dokumentposter för de inlevererade elektroniska dokumenten i Business
Central, manuellt eller automatiskt. Mer information finns i nästa procedur: Du kan också koppla den nya
inkommande dokumentposten till det bokförda eller icke bokförda befintliga dokumentet så att källfilen är
lättillgänglig i Business Central. Mer information finns i Bearbeta inkommande dokument.

Efterföljande procedur beskriver hur du skapar en inköpsfakturatransaktion från en leverantörsfaktura som tas
emot som ett elektroniskt dokument från OCR-servicen. Proceduren är samma när du skapar, till exempel, en
redovisningsjournalrad från ett kostnadskvitto eller från en försäljningsreturorder.



      

   

NOTENOTE

Du mappar ett inkommande dokument till ett särskilt leverantörskontoDu mappar ett inkommande dokument till ett särskilt leverantörskonto

Så här hanterar du fel vid mottagning av elektroniska dokument

Fälten Beskrivning och Nr. på de nya dokumentraderna kommer endast att fyllas i om du först har mappat text som finns
på OCR-dokumentet till de två fälten i Business Central. Du kan göra den här mappningen som korsreferenser till artikel, för
dokumentrader av typartikel. Mer information finns i Använd artikeltvärreferenser. Du kan också använda
mappningsfunktionen Text-till-konto. Mer information finns i avsnittet Mappa ett inkommande dokument till en viss
leverantör, redovisning eller adress.

1. Markera raden för inkommande dokument och välj sedan åtgärden skapa dokument.

En inköpsfaktura kommer att skapas av Business Central utifrån informationen i det elektroniska
leverantördokumentet som du fick av OCR-servicen. Informationen infogas i den nya inköpsfakturan, baserat på
mappningen som du har definierat som en tvärreferens eller mappningen text-till-konto.

Eventuella valideringsfel som vanligtvis beror på fel eller saknade huvuddata Business Central, visas på
snabbfliken Fel och varningar. För mer information, se avsnittet Så här hanterar du fel vid mottagning av
elektroniska dokument.

För inkommande dokument använder du vanligtvis åtgärdenMappa text till konto för att definiera att en viss
text på en leverantörsfaktura som har tagits emot från OCR-servicen mappas till en viss leverantörskonto.
Framöver kommer alla delar av det inkommande dokumentets beskrivning som existerar som en mappningstext
innebära att fältetNr. på resulterande dokument- eller journalrader av typen redovisningskonto fylls i med
leverantören i fråga.

Förutom fördelning eller mappning till ett leverantörskonto eller redovisningskonton kan du också mappa till ett
bankkonto. Det är praktiskt, till exempel, för elektroniska dokument för kostnader som redan har betalts, där du
vill skapa en redovisningsjournalrad som är klar för bokföring på ett bankkonto.

NOTENOTE

1. Välj relevant dokumentrad för inkommande och välj åtgärden Mappa Text till kontot. Sidan Mappa text
till konto öppnas.

2. I fältet Mappa text anger du en text som förekommer på leverantörsfakturor som du vill skapa
inköpsdokument eller journalrader för. Du kan ange upp till 50 tecken.

3. I fältet Leverantörsnr anger du den leverantör som det resulterande inköpsdokumentet eller journalraden
skapas för.

4. I fältet debetkontonr anger du den typ av debetkonto som ska skrivas in på färdiga dokument- eller
journalrader av typen Redovisningskonto.

5. I fältet kreditkontonr anger du den typ av kreditkonto som ska skrivas in på färdiga dokument- eller
journalrader av typen Redovisningskonto.

Använd inte fälten Ursprungstyp för motkonto och Ursprungsnr för motkonto fält i samband med inkommande
dokument. De används endast för automatisk betalningsavstämning. Mer information finns i Mappa text på
återkommande betalningar till konton för automatisk avstämning.

6. Upprepa steg 2 till 5 för all text på inkommande dokument som du vill automatiskt vill skapa dokument för.

1. På sidan inkommande dokument markerar du raden för ett elektroniskt dokument som har tagits emot från
OCR-service med fel. Detta indikeras av felvärdet i fältetOCR-status.



   Så här utbildar du OCR-tjänsten till att undvika fel

Se även

2. På sidan Inkommande dokument väljer du åtgärden Redigera.
3. På snabbflikenFel och varningar väljer du meddelandet och väljer sedanåtgärdenÖppna relaterade poster.
4. Sidan som visar om det finns fel eller saknade data, till exempel ett leverantörskort med ett saknat fältvärde,

öppnas.
5. Rätta felet eller felen som beskrivs i varje felmeddelande.
6. Fortsätt med att bearbeta det inkommande dokumentet elektroniskt genom att välja åtgärdenSkapa

manuellt igen.
7. Upprepa steg 5 och 6 för alla återstående fel, tills det elektroniska dokumentet kan tas emot korrekt.

Eftersom OCR baseras på optisk läsning är det troligt att OCR-tjänsten tolkar tecknen i dina PDF- eller bildfiler
fel första gången dokument från till exempel en viss leverantör behandlas. Det går kanske inte tolka
företaglogotypen som leverantörens namn eller summan på ett utläggskvitto kan misstolkas på grund av
layouten. Du kan undvika sådana fel genom att korrigera uppgifterna som du får av OCR-tjänsten och skicka
återkopplingen till tjänsten.

Sidan OCR-datakorrigering som öppnas från sidan Inkommande dokument visar fälten från snabbfliken
Ekonomisk information i två kolumner, en med ändringsbara OCR-uppgifter och en med skrivskyddade OCR-
uppgifter. När du väljer knappen Skicka OCR-feedback skickas innehållet på sidan OCR-datakorrigering till
OCR-tjänsten. Nästa gång tjänsten behandlar PDF- eller bildfiler som innehåller samma uppgifter tas dina
korrigeringar med för att samma fel ska kunna undvikas.

1. Välj ikonen  och ange Inkommande dokument och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna en inkommande dokumentpost som innehåller data som har tagits emot från OCR-servicen och som

du vill rätta till.
3. På sidan Inkommande dokument väljer du åtgärden Korrigera OCR-data.
4. Skriv över data i den redigerbara kolumnen för varje fält som har ett inkorrekt värde på sidan OCR-

datakorrigering.
5. För att ångra korrigeringar som du har gjort sedan du öppnade sidan OCR-datakorrigering väljer du

åtgärden Återställ OCR-data.
6. För att skicka korrigeringar till OCR-tjänsten väljer du åtgärden Skicka OCR-feedback.
7. Om du vill spara korrigeringarna stänger du sidan OCR-datakorrigering.

Fälten på snabbfliken Ekonomisk information på sidan Inkommande dokument uppdateras med alla nya
värden som du har angett i steg 4.

Bearbeta inkommande dokument
Inkommande dokument
Inköp
Arbeta med Business Central



Ta emot och omvandla elektroniska dokument
2019-10-14 • 3 minutes to read

NOTENOTE

Så här tar du emot och omvandlar en elektronisk faktura till en inköpsfakturaSå här tar du emot och omvandlar en elektronisk faktura till en inköpsfaktura

Den generiska versionen av Business Central stöder mottagning av elektroniska fakturor och kreditnotor i
PEPPOL-format, som stöds av de största leverantörerna av dokumentväxlingstjänster. Om du vill ta emot en
faktura från en leverantör som ett elektroniskt PEPPOL-dokument behandlar du dokumentet på sidan
Inkommande dokument för att konvertera det till en inköpsfaktura eller redovisningsjournalsrad i Business Central.

Förutom att ta emot elektroniska dokument direkt från handelspartners kan du ta emot elektroniska dokument från
en ocr-service som har omvandlat dina PDF eller bildfiler till elektroniska dokument.

Innan du kan ta emot elektroniska dokument via dokumentutbytestjänsten, måste du lägga upp olika huvuddata,
som företagsinformation, leverantörer, artiklar och enheter. Dessa används för att identifiera dina affärspartners
och artiklar vid konvertering av data i element i den utgående dokumentfilen till fält i Business Central. Mer
information finns i Konfigurera en dokumentväxlingstjänst.

Innan du kan ta emot elektroniska dokument genom OCR-servicen, måste du skapa och aktivera den
förkonfigurerade serviceanslutningen. Mer information finns i Skapa inkommande dokument.

Trafiken av elektroniska dokument in och ut ur Business Central hanteras av jobbköfunktionen. Innan du kan ta
emot elektroniska dokument, måste den relevanta jobbkön startas.

Du kan antingen starta omvandlingen av elektroniska dokument manuellt, enligt beskrivningen i denna procedur,
eller så kan du aktivera ett arbetsflöde för att konvertera elektroniska dokument automatiskt, när de har tagits
emot. Den generiska versionen av Business Central innehåller en arbetsflödesmall, Arbetsflödet Från inkommande
elektroniskt via OCR till Öppna inköpsfaktura, som är klar att kopieras till ett arbetsflöde och aktiveras. Mer
information finns i Arbetsflöden.

När du konverterar elektroniskt dokumentet som har tagits emot från OCR-tjänsten av dokument - eller journalrader i
Business Central, sammanfattas raderna i källdokumentet på en rad. Enkelraden ska vara av typen redovisningskonto och
fälten Beskrivning och (redovisningskonto) Nr. ska vara tomma. Värdet i fältet Belopp ska vara samma som det totala
beloppet exklusive moms, för alla rader i källdokumentet.

Att säkerställa att de beskrivning och nr. För att se till att fälten fylls i kan du välja knappen Mappa text till konto på sidan
Inkommande dokument för att definiera att en viss fakturatext alltid mappas till ett visst debet- eller kreditkonto i
redovisningen. Vidare fylls fältet Beskrivning på dokument - eller journalrader som skapas från ett elektroniskt dokument för
den leverantören eller kunden i med texten i fråga och (redovisningskontots) Nr. med kontot.

I stället för mappning till ett redovisningskonto kan du också mappa till ett bankkonto. Det är praktiskt, till exempel, för
elektroniska dokument för kostnader som redan har betalts, där du vill skapa en redovisningsjournalrad som är klar för
bokföring på ett bankkonto.

Efterföljande procedur beskriver hur du tar emot en leverantörsfaktura och den omvandlas till en inköpsfaktura i
Business Central. Proceduren är samma, när du omvandlar en leverantörsfaktura till en redovisningsjournalrad.

1. Välj ikonen  och ange Inkommande dokument och välj sedan relaterad länk.

2. Välj raden för den inkommande dokumentposten som representerar en ny inkommande elektronisk faktura
och välj sedan Redigera på fliken Start i gruppen Hantera.



Se även

På sidan Dokumentkort är den relaterade xml-filen bifogad, och de flesta fälten är förifyllda med
information från den elektroniska fakturan. Mer information finns i Så här skapar du inkommande
dokumentposter.

3. I fältet Typ av dataintegration, välj PEPPOL - faktura eller OCR – faktura beroende på ursprunget till
det elektroniska dokumentet i fältet

4. Om du vill mappa text på leverantörsfakturan till ett visst debetkonto väljer du på fliken Åtgärder i gruppen
Allmänt och väljer Mappa text till konto och fyller sedan i Mappning av text-till-konto.

5. Gå till fliken Åtgärder, gruppen Allmänt, och välj Skapa dokument.

En inköpsfaktura skapas i Business Central baserat på informationen i det elektroniska dokumentet.

Eventuella valideringfel som vanligtvis beror på fel eller saknade huvuddata i Business Central, visas på
snabbfliken Felmeddelanden.

Hantera Leverantörsreskontra
Inkommande dokument
Konfigurera utskick och mottagning av elektroniska dokument
Utbyta data elektroniskt.
Allmänna affärsfunktioner



Skapa tjänsten Envestnet Yodlee Bank Feeds
2019-10-14 • 6 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

NOTENOTE

Du kan importera elektroniska bankutdrag från banken så att du snabbt kan fylla i på sidan
Betalningsavstämningsjournal och koppla betalningar och stämma av bankkontot. Mer information finns i
Koppla betalningar automatiskt och stäm av bankkonton.

På grund av det nya direktivet om betalningstjänster i Europa (PSD2), efter den 14 september 2019, kan du inte längre
automatiskt importera bankutdrag från banker i Storbritannien till Business Central. Vi undersöker möjligheten att
erbjuda denna funktion igen i framtiden.

Funktionen Envestnet Yodlee Bank Feeds stöds bara i online-versionen av Business Central. Om du vill använda den här
funktionen på plats, måste du skaffa ett cobrand-konto från Envestnet Yodlee.

Tjänsten Envestnet Yodlee Bank Feeds stöds bara i USA och Kanada.

Kontakta Microsoft-supporten om du behöver teknisk hjälp med Envestnet Yodlee-funktionen. Kontakta inte Envestnet
Yodlee. Mer information finns i konfigurera teknisk support för Dynamics 365 Business Central

Tjänsten Envestnet Yodlee Bank Feeds har installerats som ett tillägg till Business Central online och är klar att
aktiveras i de länder som stöds. Mer information finns i Anpassa Business Central med tillägg.

När du har aktiverat bankfeedtjänsten måste du länka det involverade bankkontot till det onlinebankkonto
som feeden ska komma från. Du länkar bankkonton till onlinebankkonton i följande olika scenarier:

Det finns inget bankkonto i Business Central för ditt onlinebankkonto. Därför skapar du bankkontot
genom att länka från onlinebankkontot.
Det finns ett bankkonto i Business Central, som du vill länka till ett onlinebankkonto.
Ett länkat bankkonto måste länkas av eftersom du vill sluta använda bankfeedtjänsten för kontot.
Onlinebankkonton har ändrat och du vill uppdatera informationen om bankkonton i Business Central.

När bankfeedtjänsten är aktiverad, kan du konfigurera ett bankkonto att automatiskt importera nya
kontoutdrag till sidan Betalningsavstämningsjournal varannan timme. Transaktioner för utbetalningar som
redan har bokförts som kopplade och/eller avstämda på sidan Betalningsavstämningsjournal kommer inte
att importeras. Mer information finns i avsnittet “Att aktivera automatisk import av kontoutdrag”.

Om du använder den assisterad inställningsguide för att ställa in företagskonfiguration följer du några av stegen i
följande procedurer att utföras automatiskt när du kommer till inställningen av företagets bankkonto. Mer information
finns i Komma igång.

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/technical-support


Så här aktiverar du bankfeedtjänsten

NOTENOTE

Så här skapar du ett nytt länkat bankkonto

1. Välj ikonen  och ange Bankkonto och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna det bankkonto som du ska använda för bankfeedtjänsten.
3. På sidan Bankkonto i fältet Format för bankutdragsimport väljer du YODLEEBANKFEED.

Bankfeedtjänsten aktiveras när du länkar ett bankkonto till dess relaterade onlinebankkonto. Visa nästa
procedur.

Om du använder guiden för assisterad konfiguration för företagsinställningarna och sedan aktiverar tjänsten genom
att markera kryssrutan Använd en tjänst för bankfeed. Mer information finns i Skapa nya företag i Business Central.

NOTENOTE

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Bankkonto och välj sedan relaterad länk.

2. Välj det relevanta bankkontot och välj sedan Skapa nytt länkat bakkonto. Sidan Länkning av
bankkonto öppnas efter några ögonblick.

Den här sidan visar den verkliga webbsidan för tjänsten Envestnet Yodlee Bank Feeds. Terminologi och
funktionalitet på sidan kanske inte matchar instruktionerna som tillhandahålls i det här avsnittet.

3. På sidan Länka till onlinebankkonto i rutan Länka konto använd Sökfunktionen för att hitta banken
där du har ett eller flera onlinebankkonton.

4. Välj bankens namn. Rutan Inloggning öppnas.

5. Ange användarnamnet och lösenordet som du använder för att logga in på onlinebanken och tryck
sedan på knappen Nästa.

6. Bankfeedtjänsten förbereder dig på att länka det första onlinebankkontot på den angivna banken till ett
nytt bankkonto i Business Central.

Om du har fler än ett onlinebankkonto på banken, måste du skapa ytterligare bankkonton i Business Central för
dem. Se steg 8 till 10.

När processen är klar visas bankens namn i rutan Mina konton på fliken Länkade. Siffran inom
parentes visar hur många online bankkonton som länkades.

7. Välj knappen OK.

Om du bara länkar ett onlinebankkonto, öppnas sidan bankkontokort och visar namnet på
onlinebankkontot. I det här fallet är bankkontolänkninguppgiften slutförd. Allt som återstår är att skapa
bankkontot. Mer information finns i Skapa bankkonton.

Om fler än ett bankkonto länkades kommer sidan Länkning av bankkonto att öppnas med det
ytterligare onlinebankkonton som inte ännu är länkade till bankkonton i Business Central. I detta fall,
följ nästa steg.



Så här länkar du ett bankkonto till ett onlinebankkonto

Så här tar du bort länk till bankkonto

NOTENOTE

Så här uppdaterar du länkning till bankkonto

8. På sidan Länkning av bankkonto väljer du raden för ett onlinebankkonto och väljer sedan åtgärden
Länka till nytt bankkonto.

Sidan Bankkontokort för ett nytt bankkonto kommer att öppnas och visar namnet på den detta
bankkonto.

Om ett bankkonto redan finns i Business Central som du vill länka det ytterligare onlinebankkontot till,
följer du nästa steg.

9. På sidan Länkning av bankkonto väljer du raden för ett onlinebankkonto och väljer sedan åtgärden
Länka till befintligt bankkonto.

10. På sidan Bankkontolista väljer du det bankkonto som du vill länka till och väljer sedan knappen OK.

1. Välj ikonen  och ange Bankkonto och välj sedan relaterad länk.

2. Välj raden för ett bankkonto som inte är kopplad till ett onlinebankkonto och välj sedan åtgärden
Länka till onlinebankkonto. Sidan Länka till onlinebankkonto öppnas med bankens namn ifyllt i
rutan Länka konto.

3. Välj bankens namn. Rutan Inloggning öppnas.

4. Ange användarnamnet och lösenordet som du använder för att logga in på onlinebanken och tryck
sedan på knappen Nästa.

Bankfeedtjänsten förbereder dig på att länka ditt bankkontot bankkonto i Business Central till det
relaterade onlinebankkontot.

När processen är klar visas bankens namn i rutan Mina konton på fliken Länkade. Om banken har
mer än ett bankkonto kan endast det bankkonto som du valde i steg 2 länkas.

5. Välj knappen OK.

På sidan Bankkontolista markeras kryssrutan Länkad.

1. Välj ikonen  och ange Bankkonto och välj sedan relaterad länk.
2. Välj raden för ett länkat bankkonto som du vill ta bort länken till dess relaterade onlinebankkonto för och

välj sedan åtgärden Ta bort länk till onlinebankkonto.

Om du väljer Ja i bekräftelsedialogrutan, tas länken till onlinebankkontot bort och inloggningsdetaljerna avmarkeras.
Om du vill länka bankkontot till onlinebankkonto igen måste du logga in i banken igen. Mer information finns i
avsnittet “Så här länkar du ett bankkonto till ett onlinebankkonto“.

1. Välj ikonen  och ange Bankkonto och välj sedan relaterad länk.
2. Välj det relevanta bankkontot och välj sedan åtgärden Uppdatera länkning av bankkonto.

Om problem finns för någon av de länkade bankkontona på sidan Bankkontolista kommer sidan Länkning
av bankkonto med information om vilka bankkonton som har problem. Problemen kan bäst lösas genom att
ta bort länken till onlinebankkontot och sedan återskapa länken. Mer information finns i avsnittet “Så här



Om du vill aktivera automatisk import av bankutdrag

NOTENOTE

Se även

länkar du ett bankkonto till ett onlinebankkonto“.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Bankkonto och välj sedan relaterad länk.

2. Markera raden för ett länkat bankkonto och välj sedan åtgärden Inställningar för automatisk
import av bankutdrag.

3. På sidan Inställningar för automatisk import av bankutdrag i fältet Antal dagar som ingår anger
du hur långt tillbaka i tiden som du får nya banktransaktioner för.

Det rekommenderas att du ställer in detta värde till 7 dagar eller fler.

4. Markera kryssrutan Aktiverad.

Varje timme kommer sidan Betalningsavstämningsjournal att visa alla nya utbetalningar som har gjorts på
detta onlinebankkonto.

Transaktioner för utbetalningar som redan har bokförts som kopplade och/eller avstämda på sidan
Betalningsavstämningsjournal kommer inte att importeras.

Ställa in bankverksamhet
Hantera bankkonton
Koppla utbetalningar automatiskt och stämma av bankkonton
Anpassa Business Central med tillägg
Arbeta med Business Central



2 minutes to read



Göra betalningar med tjänsten för
bankdatakonvertering eller SEPA-kreditöverföring
2019-10-14 • 8 minutes to read

NOTENOTE

Ställa in konverteringstjänsten för bankdata.

Ställa in SEPA-kreditöverföring

På sidan Betalningsjournal kan du behandla betalningar till dina leverantörer genom att exportera en fil
tillsammans med betalningsinformation från på journalraderna. Du kan sedan överföra filen till den elektroniska
banken där relaterade pengaöverföringar bearbetas. Business Central stödjer SEPA kreditöverföringar-format, men
andra format för elektroniska betalningar i ditt land/din region kan finnas.

I den generiska versionen av Business Central, ställs en global tjänstleverantör in och ansluts för att konvertera
bankdata till valfritt filformat som din bank kräver. I Nordamerikanska versioner kan samma tjänst användas för att
skicka betalningsfiler som elektronisk överföring (EFT), men med en något annorlunda process. Se steg 6 i Att
exportera betalningar till en bankfil.

Om du vill aktivera SEPA-kreditöverföringar måste du först lägga upp ett bankkonto, en leverantör och
redovisningsjournalen som utbetalningsjournalen baseras på. Sedan förbereder du betalningar till leverantörer
genom att automatiskt fylla i på sidan Betalningsjournal med förfallna betalningar med angivna
bokföringsdatum.

När du har verifierat att betalningarna har behandlats korrekt av banken kan du fortsätta att bokföra
utbetalningsjournalraderna.

Aktivera funktionen för bankdatakonvertering om du vill få en eventuell bankutdragsfil konverterad till ett format
som du kan importera eller få dina exporterad betalningfiler konverterade till det format som din bank kräver. Mer
information finns i Konfigurera bankdatakonverteringstjänsten.

Från sidan Betalningsjournal kan du exportera betalningar till en fil för överföring till din elektroniska bank för
behandling av de relaterade pengaöverföringarna. Business Central stödjer SEPA kreditöverföringar-format, men
andra format för elektroniska betalningar i ditt land/din region kan finnas.

Om du vill aktivera export av bankfilformat som inte stöds från början i Business Central, kan du konfigurera en
datautbytesdefinition med ramverket för datautbyte. Mer information finns i Så här konfigurerar du
dataintegrationsdefinitioner.

Innan du kan bearbeta betalning på elektronisk väg genom att exportera betalningsfiler i formatet SEPA
Krediteringsöverföring, måste du utföra följande inställningssteg:

Skapa bankkontot i fråga för att hantera format för SEPA-kreditöverföringen.
Skapa leverantörskort för att behandla betalningar genom att exportera filer i formatet för SEPA-
kreditöverföringen.
Ställ in den relaterade redovisningsjournal-batchen för att aktivera betalningsexporten från sidan
Betalningsjournal
Så här kan du ansluta datautbytesdefinitionen för en eller flera betalningstyper till lämpliga betalningsmetoder



Så här lägger du upp ett bankkonto för SEPA-kreditöverföringSå här lägger du upp ett bankkonto för SEPA-kreditöverföring

Så här lägger du upp ett leverantörskort för SEPA-kreditöverföringSå här lägger du upp ett leverantörskort för SEPA-kreditöverföring

Så här anger du utbetalningsjournalen för att exportera betalningsfilerSå här anger du utbetalningsjournalen för att exportera betalningsfiler

Så här kan du ansluta datautbytesdefinitionen för en eller flera betalningstyper till lämpliga betalningsmetoderSå här kan du ansluta datautbytesdefinitionen för en eller flera betalningstyper till lämpliga betalningsmetoder

Förbereda utbetalningsjournalen

NOTENOTE

1. I rutan Sök, ange Bankkonton och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna kortet för det bankkonto som du ska exportera betalningsfiler från i formatet SEPA Kreditöverföring.

3. På snabbfliken överföri fältet Format för betalningsexport, välj SEPADD .

4. I fältet SEPA CT Medd ID-nr serie väljer du en nummerserie från vilken nummer tilldelas till SEPA-
kreditöverföringsartiklar.

5. Se till att fältet IBAN  är ifyllt.

Fältet Valutakod måste anges till EUR, eftersom SEPA-kreditöverföringar bara kan utföras i valutan EURO.

1. I rutan Sök, ange Leverantörer och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna kortet för den leverantör som du ska betala elektronisk genom att exportera betalningsfiler i
formatet SEPA Kreditöverföring.

3. På snabbfliken Betalning i fältet Betalningsmetodkod väljer du BANK.

4. I fältet Föredraget bankkonto väljer du banken som pengarna ska överföras till när de har behandlat av
din elektroniska bank.

Värdet i fältet Föredraget bankkonto kopieras till fältet mottagarens bankkonto på sidan
betalningsjournal.

1. I rutan Sök, ange Utbetalningsjournaler och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna utbetalningsjournalen som du använder för att behandla betalningar genom att exportera filer i formatet

SEPA Kreditöverföring.
3. I fältet Journalnamn väljer du listrute-knappen.
4. På sidan Redovisningsjournaler på fliken Start i gruppen Hantera väljer du Redigera lista.
5. Markera kryssrutan Tillåt betalningsexport på raden för utbetalningsjournalen som du kommer att använda

när du vill exportera betalningar.

1. I rutan Sök, ange Betalningssätt och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Betalningsmetoder väljer du det betalningssätt som används att exportera betalningar från och väljer

sedan fältet Definition för bet.exportrad.
3. På sidan Definition för bet.exportrad väljer du den kod som du har angett i fältet Kod på snabbfliken

Definitioner för rad i steg 4 i avsnittet ”Beskriva layouten för rader och kolumner i filen” i förfarandet Så här
konfigurerar du dataintegrationsdefinitioner.

Medgivande för autogiro infogas automatiskt i fältet Medgivande-ID för autogiro när du skapar en
försäljningsfaktura för den kund som du valde i steg 2. Mer information finns i Skapa återkommande försäljnings-
och inköpsrader.

Fyll i betalningsjournalen med rader för förfallna betalningar till leverantörer, med alternativet att infoga
bokföringsdatum som baseras på förfallodatumet för de relaterade inköpsdokumenten. Mer information finns i



Exportera betalningar till en bankfil

NOTENOTE

Exportera betalningar till en bankfilExportera betalningar till en bankfil

NOTENOTE

Hantera leverantörsskulder.

När du är redo att göra betalningar till dina leverantörer eller återföringar till dina anställda kan du exportera en fil
med betalningsinformation på raderna på sidan Betalningsjournal. Du kan sedan överföra filen till banken för att
bearbeta relaterade pengaöverföringar.

I den allmänna versionen av Business Central ställs tjänsten för bankdatakonvertering in och ansluts. I
Nordamerikanska versioner kan samma tjänst användas för att skicka betalningsfiler som elektronisk överföring
(EFT), men med en något annorlunda process. Se steg 6 i Att exportera betalningar till en bankfil .

Innan du kan exportera betalningsfiler från betalningsjournalen måste du ange elektroniskt format för berörda adress och du
måste aktivera tjänsten för bankdatakonvertering. Mer information finns i Så här ställer du in bankkonton och Så här ställer
du in konverteringstjänsten för bankdata. Dessutom måste du välja kryssrutan Tillåt betalningsexport betalning på sidan
redovisningsjournaler. Mer information finns i Arbeta med Redovisningsjournaler.

Du använder sidan Kreditöverföringsregister för att visa de betalningsfiler som har exporterats från
betalningsjournalen. På den här sidan kan du också återexportera betalningfiler i händelse av tekniska fel, eller om
filen ändras. Tänk på att exporterade EFT-filer inte visas på den här sidan och kan inte återexporteras.

Nedan beskrivs hur du betalar en leverantör med check. Stegen liknar återbetalning till en kund med check.

1. Välj ikonen  och ange Betalningsjournal och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i utbetalningsjournalraderna. Mer information finns i Registrera betalningar och återbetalningar.

Om du använder EFT kan du välja mellan elektronisk betalning eller elektronisk betalning – IAT i fältet
Bankbetalningstyp. Andra filexporttjänster och deras format kräver olika inställningsvärden på sidan Bankkontokort och
Leverantörsbankkontokort. Du får information om vilka inställningsvärden som är fel eller saknas när du försöker exportera
filen.

TIPTIP

3. När du har gjort alla betalningsjournalrader, väljer du åtgärden Exportera.

4. På sidan Exportera elektronisk betalning fyller du i fälten efter behov.

Felmeddelanden visas i faktaboxen Fel i betalningsfil där du kan även välja ett felmeddelande om du vill se
detaljerad information. Du måste lösa alla fel innan betalningsfilen kan exporteras.

När du använder tjänsten för bankdatakonvertering visas ett vanligt felmeddelande som berättar att
bankkontonumret inte har den längd som din bank kräver. För att undvika eller lösa felet måste du ta bort värdet i
fältet IBAN på sidan Bankkontokort och sedan i fältet Bankkontonr ange ett bankkontonummer i formatet som din
bank kräver.

5. På sidan Spara som anger du var filen ska exporteras till och välj sedan Spara.



Så här planerar du när du vill bokföra exporterad betalningSå här planerar du när du vill bokföra exporterad betalning

Så här återexporterar du betalningar till en bankfilSå här återexporterar du betalningar till en bankfil

NOTENOTE

NOTENOTE
Om du använder EFT, sparar du det resulterande remissaformuläret för leverantör som Word-dokument eller välj att
få det med e-post direkt till leverantören. Betalningarna läggs nu till på sidan generera EFT-fil där du kan skapa flera
betalningsorder tillsammans för att spara kostnader för överföring. Mer information finns i följande steg:

6. På sidan betalningsjournal kan du välja åtgärden generera EFT-fil.

På sidan generera EFT-fil listas alla betalningar som har ställts in för EFT som du har exporterat från
utbetalningsjournalen för en angiven adress men som ännu inte har skapats på snabbfliken rader.

7. Välj åtgärder generera EFT-fil för att exportera en fil för EFT-betalningar.

8. På sidan Spara som anger du var filen ska exporteras till och välj sedan Spara.

Bankbetalningsfilen exporteras till den plats som du anger, och du kan fortsätta att föra över den till ditt
elektroniska bankkonto och göra de faktiska beloppen. Du kan sedan bokföra de exporterade
betalningsjournalraderna.

Om du inte vill bokföra en utbetalningsjournalrad för en exporterad betalning, till exempel eftersom du väntar på
en bekräftelse att transaktionen har behandlats av banken, kan du bara ta bort journalraden. När du senare skapar
en utbetalningsjournal för att betala återstående belopp på fakturan kan du i fältet Totalt exporterat belopp se
hur mycket av beloppet som redan har exporterats. Du kan också söka efter detaljerad information om det
exporterade totalbeloppet genom att välja knappen Transaktioner i kreditöverföringsregister för att visa
detaljer om exporterade betalningsfiler.

Om du följer en process där du inte vill bokföra utbetalningar, tills du har bekräftelsemeddelande att de har
behandlats i banken, kan du använda detta två sätt.

I en utbetalningsjournal med föreslagna betalningsrader kan du sortera på antingen kolumnen Exporterat till
betalningsfil eller Totalt exporterat belopp och sedan ta bort betalningsförslag för öppna fakturor för vilka
betalningar som redan har gjorts och du inte vill göra betalningar för.
På sidan Betalningsförslag för lev., där du anger vilka betalningar som ska infogas i utbetalningsjournalen,
kan du markera kryssrutan Hoppa över exporterade betalningar om du inte vill infoga journalrader för
betalningar som redan har exporterats.

Om du vill visa information om exporterade betalningar väljer du åtgärden Betalningsexporthistorik.

Du kan återexportera betalningsfiler till en bankfil från sidan Kreditöverföringsregister. Innan du tar bort eller
bokför utbetalningsjournalrader kan du också återexportera betalningsfilen från sidan Betalningsjournal genom
att helt enkelt exportera den på nytt. Om du har tagit bort eller bokfört rader i utbetalningsjournalen efter att du
har exporterat dem kan du återexportera samma betalningsfil från sidan Kreditöverföringsregister. Markera
raden för batchen med kreditöverföringar du vill återexportera och välj sedan åtgärden Återexportera
betalningar till fil.

Exporterade EFT-filer visas inte på sidan Kreditöverföringsregister och kan inte återexporteras.

1. Välj ikonen  och ange Kreditöverföringsregister och välj sedan relaterad länk.
2. Välj en betalningsexport som du vill återexportera och välj sedan åtgärden Återexportera betalningar till fil.



Förhandsgranska betalningarna

Se även

Bokför betalningarna när den elektroniska betalningen har behandlats utan problem av banken. Mer information
finns i Gör betalningar.

Ställa in konverteringstjänsten för bankdata
Ställa in SEPA-kreditöverföring
Hantera Leverantörsreskontra
Arbeta med redovisningsjournaler
Samla in betalningar med SEPA-autogiro



Samla in betalningar med SEPA-autogiro
2019-10-14 • 7 minutes to read

NOTENOTE

Konfigurera SEPA Autogiro

Så här ställer du in ditt bankkonto för SEPA-autogiroSå här ställer du in ditt bankkonto för SEPA-autogiro

Med kundens samtycke kan du samla in betalningar direkt från kundens bankkonto enligt SEPA-formatet.

Först ställer du in exportformat för bankfilen som används av din bank för att utföra en autogiro. Sedan ställer du
in kundens betalningsmetod. Till sist ställ in medgivande för autogiro att återspegla ditt avtal med kunden för att
samla in sina betalningar under en viss avtalsperiod.

För instruktioner till banken för att överföra betalningsbeloppet från kundens bankkonto till ditt företags konto,
skapa en autogiroinsamlingpost som innehåller information om bankkonton, de berörda försäljningsfakturorna och
medgivande för autogiro. Sedan kan du exportera en XML-fil som baseras på samlingstransaktionen som du
skickar till din bank för bearbetning. Alla betalningar som inte kunde behandlas meddelas till dig av din bank och
du måste sedan manuellt avvisa de aktuella autogiroinsamlingsposterna.

Du kan ställa in standardiserade kundförsäljningskoder med metoden för autogirobetalning och obligatorisk
information. Du kan sedan använda batch-jobbet Skapa standard kundfakturor för att generera flera
försäljningsfakturor med direktdebiteringsinformationen ifylld automatiskt. Detta kan göras manuellt eller
automatiskt enligt betalningens förfallodatum.

När betalningar har behandlas enligt din bank, kan du bokföra betalningsinleveranser antingen direkt från sidan
Transaktioner för samlingar med autogiro eller genom att flytta betalningsraderna i journalen när du bokför
betalningsinleveranser, såsom sidan Inbetalningsjournal. Beroende på processen för hantering av kontanter, kan
du också vänta och använda betalningarna som en del av bankavstämning.

För att samla in betalningar med hjälp av SEPA Autogiro måste valutan på försäljningsfakturan vara EURO.

Från sidan Samlingar med autogiro kan du exportera instruktioner till din Internetbank för autogirobetalning
från kundens bankkonto till ditt bankkonto. Business Central stödjer SEPA Autogiro-format, men andra format för
elektroniska betalningar i ditt land/din region kan finnas.

Om du vill aktivera export av bankfilformat som inte stöds från början i Business Central, kan du konfigurera en
datautbytesdefinition med ramverket för datautbyte. Mer information finns i Så här konfigurerar du
dataintegrationsdefinitioner.

Innan du kan bearbeta kundbetalningar på elektronisk väg genom att exportera instruktioner om autogiro i
formatet SEPA-autogiro måste du utföra följande inställningssteg:

Ställ in exportformat för bankfilen som används av din bank för att utföra en autogiroinsamling från kundens
bankkonto till ditt bankkonto.
Ställ in kundens betalningsmetod.
Ställ in medgivande för autogiro att återspegla ditt avtal med kunden för att samla in sina betalningar under en
viss avtalsperiod.

1. I rutan Sök, ange Bankkonton och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna det bankkonto som du vill använda för autogiro.



Ange kundens betalningsmetod för SEPA-autogiroAnge kundens betalningsmetod för SEPA-autogiro

Så här ställer du in medgivande för autogiro som representerar kundavtaletSå här ställer du in medgivande för autogiro som representerar kundavtalet

3. På snabbfliken Överföring, i fältet Exp.format för SEPA-autogiro, välj alternativet för SEPA-autogiro.

FÄLT BESKRIVNING

Autogiro Ange om betalningsmetoden används för SEPA-
autogiroinsamling.

Betalningsvillkorskod för autogiro Ange betalningsvillkor, till exempel Betala inte, som visas
på försäljningsfakturor som betalas med SEPA-autogiro för
att visa kunden att betalningen kommer att samlas in
automatiskt. Du kan även lämna fältet tomt.

NOTENOTE

1. I rutan Sök, ange Betalningssätt och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.

3. Så här anger du betalningssätt. Fyll i de specifika fälten för autogiro-enligt beskrivningen i följande tabell.

Ange inte ett värde i fältet Motkonto.

4. Välj OK för att stänga sidan Betalningssätt.

5. I rutan Sök, ange Kunder och välj sedan relaterad länk.

6. Öppna kortet för den kund som du vill ställa in för SEPA-autogiroinsamling.

7. Välj Betalningssätt-fältet och välj sedan koden för betalningssätt som du angav i steg 3.

8. Upprepa steg 6 till och med 7 för alla kunder som du vill ställa in för SEPA-autogiroinsamling.

FÄLT BESKRIVNING

Kund bankkontokod Anger det bankkonto som-autogirobetalningar samlas in
från. Detta fält fylls i automatiskt.

Giltig från Ange det datum när medgivande för-autogiro startar.

Giltig till Ange det datum när medgivande för-autogiro upphör.

Signeringsdatum Ange det datum när kunden signerade medgivande för-
autogiro.

1. I rutan Sök, ange Kunder och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna kortet för den kund som du vill ställa in för SEPA-autogiro.

3. Välj åtgärden bankkonton.

4. På sidan Kund bankkontolista väljer du det kundbankkonto som använder autogiro och väljer sedan, på
fliken Hem i gruppen Process, Medgivande av autogiro.

5. På sidan SEPA Autogiromedgivanden fyller du i fälten enligt instruktionerna i följande tabell.



Skapa insamlingsposter för SEPA Autogiro och exportera till en bankfil

NOTENOTE

Skapa en direktdebitering-insamlingSkapa en direktdebitering-insamling

Typ av betalning Ange om avtalet omfattar flera (återkommande) eller en
enda (Enstaka) autogiroinsamling.

Förväntat antal debet Ange hur många autogiroinsamlingar som du förväntar
dig att göra. Det här fältet gäller bara om du har valt
Återkommande i fältet Typ av betalning.

Antal debet Anger hur många autogiroinsamlingar som har gjorts med
hjälp av medgivande-av autogiro. Fältet uppdateras
automatiskt.

Spärrad Anger att autogiroinsamlingar inte kan göras med hjälp av
medgivande av-autogiro.

FÄLT BESKRIVNING

6. Upprepa steg 1 till och med 5 för alla kunder som du vill ställa in för SEPA-autogiro.

Medgivande för autogiro infogas automatiskt i fältet Medgivande-ID för autogiro när du skapar en
försäljningsfaktura för den kund som du valde i steg 2. Mer information finns i Skapa återkommande försäljnings-
och inköpsrader.

För instruktioner till banken för att överföra betalningsbeloppet från kundens bankkonto till ditt företags konto,
skapa en autogiroinsamling som innehåller information om kundens bankkonto, de berörda försäljningsfakturorna
och medgivande för autogiro. Från direktdebitering-insamlingsposten som skapas kan du sedan exportera en
XML-fil som du skickar eller överför till din elektroniska bank för bearbetning. Alla betalningar som inte kunde
behandlas av banken meddelas till dig av din bank och du måste sedan manuellt avvisa de aktuella
autogiroinsamlingsposterna.

För att samla in betalningar med hjälp av SEPA Autogiro måste valutan på försäljningsfakturan vara EURO.

FÄLT DESCRIPTION

Från förfallodatum Ange tidigaste betalningsförfallodatumet på
försäljningsfakturor som du vill skapa en direktdebitering-
insamling för.

Till förfallodatum Ange senaste betalningsförfallodatumet på
försäljningsfakturor som du vill skapa en direktdebitering-
insamling för.

Partnertyp Anger om direktdebitering-insamlingen görs för kunder
som är av typen företag eller person.

1. Välj ikonen  och ange Samlingar med autogiro och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan Samlingar med autogiro på fliken Start i gruppen Ny väljer du Skapa autogiroinsamling.

3. På sidan Skapa samling med autogiro fyller du i fälten enligt instruktionerna i följande tabell.



Så här exporterar du direktdebeterings-insamlingposter till en bankfilSå här exporterar du direktdebeterings-insamlingposter till en bankfil

Avvisa en direktdebitering-insamlingspostAvvisa en direktdebitering-insamlingspost

Stänga en direktdebitering-insamlingStänga en direktdebitering-insamling

Bokföra betalningsinleveranser för SEPA Autogiro

Endast kunder med giltigt medgivande Ange om en autogiroinsamling skapas för kunder som har
ett giltigt medgivande för autogiro. Obs! En
autogiroinsamling skapas även om fältet Medgivande-ID
för autogiro inte fylls på försäljningsfakturan.

Endast fakturor med giltigt medgivande Ange om en autogirering skapas för försäljningsfakturor
endast om ett giltigt autogiromedgivande väljs i fältet
Medgivande-id för autogiro på försäljningsfakturan.

Bankkontonr. Ange vilka av företagets bankkonton som den insamlade
betalningen ska överföras till från kundens bankkonto.

Bankkontonamn Anger namnet på det bankkonto som du väljer i
Bankkontonr fält. Detta fält fylls i automatiskt.

FÄLT DESCRIPTION

4. Välj knappen OK.

En autogiroinsamling läggs till på sidan Autogiroinsamlingar och en eller flera autogiroinsamlingsposter
skapas.

1. På sidan Samlingar med autogiro i fönstret Start i gruppen Process väljer du Transaktioner för
samlingar med autogiro.

2. På sidan Transaktioner för samlingar med autogiro, markera den post som du vill exportera och sedan
på fliken Start i gruppen Process väljer du Skapa autogirofil.

3. Spara exportfilen på den plats från vilken du skickar eller överför den till din elektroniska bank.

På sidan Transaktioner för samlingar med autogiro kan fältet Status för autogirosamling ändras till fil.
På sidan SEPA Autogiromedgivanden kan fältet Debet antal uppdateras fältet med ett antal.

Om den exporterade filen inte kan behandlas, till exempel eftersom kunden är insolvent, kan du avvisa
direktdebitering-insamlingsposten. Om den exporterade filen har bearbetats av banken, samlas automatiskt
förfallna betalningar på de berörda försäljningsfakturorna från berörda kunder. I så fall kan du stänga samlingen.

På sidan Transaktioner för samlingar med autogiro, markera den post som inte behandlades korrekt, och
sedan på Start i gruppen Process och välj Avvisa transaktionen.

Värdet i fältet Status på sidan Transaktioner för samlingar med autogiro ändras till Avvisad.

På sidan Transaktioner för samlingar med autogiro, markera den post som inte behandlades korrekt, och
sedan på Start i gruppen Process och välj Stäng samling.

Relaterade direktdebitering-insamlingen är stängd.

Du kan nu fortsätta med att bokföra inleveranser för de berörda försäljningsfakturorna. Du kan göra detta om du
ofta bokför betalningsinleveranser, som på sidan Betalningsregistrering eller också kan du bokföra de relaterade
betalningsinleveranser direkt från sidan Transaktioner för samlingar med autogiro. Mer information finns i
Bokför betalningsinleveranser för SEPA Autogiro.

När en direkt autogiroinsamling framgångsrikt bearbetas av din bank, kan du fortsätta att bokföra mottagandet av

https://docs.microsoft.com/sv-se/dynamics365/business-central/finance-how-to-post-sepa-direct-debit-payment-receipts


Så här bokför du ett betalningskvitto på sidan Samlingar med autogiroSå här bokför du ett betalningskvitto på sidan Samlingar med autogiro

Se även

betalningen för de berörda försäljningsfakturorna. För mer information, se Så här skapar du insamlingsposter för
SEPA Autogiro och exporterar till en bankfil.

Du kan bokföra Betalningsinleverans direkt från sidan Samlingar med autogiro eller sidan Transaktioner för
samlingar med autogiro. Alternativt kan du vidarebefordra arbetet till en annan användare genom att förbereda
de relaterade journalraderna.

FÄLT DESCRIPTION

Autogirosamlingsnr. Ange autogiroinsamlingen som du vill bokföra
betalningskvittot för.

Redovisningsjournalmall Ange vilken redovisningsjournalmallen som ska användas
för att bokföra betalningskvitto, t.ex. mall för inbetalningar.

Redovisningsjournalnamn Ange vilka redovisningsjournalbatch som ska användas för
att bokföra ett betalningskvitto.

Skapa enbart journal Markera den här kryssrutan om du inte vill bokföra
betalningskvittot när du väljer OK knappen.
Betalningskvittot skall förberedas i den angivna journalen
och bokförs inte förrän någon bokför journalraderna i
fråga.

1. Välj ikonen  och ange Samlingar med autogiro och välj sedan relaterad länk.

2. Välj en rad för en autogiroinsamling som har exporterats till en bankfil och framgångsrikt bearbetats av
banken.

3. Välj åtgärden Bokför betalningsinleveranser.

4. På sidan Bokför samling med autogiro fyller du i fälten enligt instruktionerna i följande tabell.

5. Välj OK.

Hantera kundreskontra
Servicehantering



Uppdatera valutakurser
2019-10-14 • 3 minutes to read

Justera valutakurser

Påverkan på kunder och leverantörerPåverkan på kunder och leverantörer

Dimensioner på kund-/leverantörstransaktionerDimensioner på kund-/leverantörstransaktioner

Påverkan på bankkontonPåverkan på bankkonton

Dimensioner för bankkontotransaktionerDimensioner för bankkontotransaktioner

Eftersom företag verkar i allt fler länder/regioner blir det alltmer viktigt att de kan använda och rapportera
ekonomiska siffror i fler än en valuta. Du måste ange en kod för varje valuta du använder om du köper eller säljer i
andra valutor än din lokala valuta, har tillgångar eller skulder i andra valutor eller registrerar transaktioner i olika
valutor.

Din redovisning ställs in för att använda den lokala valutan (BVA) men du kan ställa in en annan valuta med en
tilldelad aktuell valutakurs. Genom att ange en andra valuta som en så kallad alternativ rapporteringsvaluta
kommer Business Central registrera belopp automatiskt i både BVA och den alternativa rapporteringsvalutan för
varje redovisningstransaktion och för andra transaktioner, t.ex. momstransaktioner. Mer information finns i Ställa in
en alternativ rapporteringsvaluta.

Eftersom valutakurser ständigt fluktuerar måste alternativa valutavärden i systemet justeras med jämna mellanrum.
Om dessa justeringar inte görs kan de belopp som har konverterats från utländska (eller alternativa) valutor och
bokförts i huvudboken i BVA vara missvisande. Dessutom måste dagliga transaktioner som bokförs innan en
daglig valutakurs har registrerats i programmet uppdateras efter det att den dagliga valutakursinformationen har
registrerats.

Batch-jobbet Justera valutakurser används för att manuellt justera valutakurserna för bokförda kund-,
leverantörs- och bankkontotransaktioner. Det kan även användas för att uppdatera belopp i alternativ
rapporteringsvaluta för redovisningstransaktioner. Du kan också låta valutakurserna justeras automatiskt med hjälp
av en tjänst. Mer information finns i Så här konfigurerar du en valutakurstjänst.

För kund- och leverantörskonton justeras valutan med hjälp av valutakursen från det bokföringsdatum som angetts
i batchjobbet. I batch-jobbet beräknas skillnaderna för enskilda valutasaldon och beloppen bokförs på det
redovisningskonto som angetts i fältet Kursvinster väntade eller Kursförluster befarade på sidan Valutor.
Mottransaktioner bokförs automatiskt till redovisningens försäljnings-/inköpskonto.

Batch-jobbet behandlar alla öppna kundredovisningstransaktioner och leverantörstransaktioner. Om det finns
valutakursdifferens i någon transaktion skapas i batch-jobbet en ny detaljerad kund- eller leverantörstransaktion
som återger det justerade beloppet på kund- eller leverantörstransaktionen.

Justeringstransaktionerna tilldelas dimensioner från kund-/leverantörsreskontratransaktionerna, och justeringarna
bokförs per kombination av dimensionsvärden.

För bankkonton justerar batchjobbet valutan efter valutakursen på det bokföringsdatum som angetts i batchjobbet.
I batch-jobbet beräknas skillnaderna för varje bankkonto med valutakod och beloppen bokförs på det
redovisningskonto som angetts i fältet Kursvinster konstaterade eller Kursförluster konstaterade på sidan
Valutor. Mottransaktioner bokförs automatiskt på de redovisningsbankkonton som angetts i
bankkontobokföringsmallarna. Batch-jobbet beräknar en transaktion per valuta per bokföringsmall.

Justeringstransaktionerna för bankkontots redovisningskonto och för vinst-/förlustkontot tilldelas bankkontots
standarddimensioner.



Påverkan på redovisningskontonPåverkan på redovisningskonton

D i m e n s i o n e r  fö r  r e d o v i sn i n g sk o n t o t r a n sa k t i o n e rD i m e n s i o n e r  fö r  r e d o v i sn i n g sk o n t o t r a n sa k t i o n e r

IMPORTANTIMPORTANT

Så här konfigurerar du en valutakurstjänst

Så här uppdaterar du valutakurser från en tjänst

Se även

Om du bokför i alternativ rapporteringsvaluta kan du låta nya redovisningstransaktioner för valutajusteringar
mellan BVA och den alternativa rapporteringsvalutan skapas i batch-jobbet. I batch-jobbet beräknas differenser för
varje redovisningstransaktion och redovisningstransaktionen justeras enligt innehållet i fältet Valutakursjustering
för varje redovisningskonto.

Justeringstransaktionerna tilldelas dimensioner från de redovisningskonton de bokförs på.

Innan du kan använda batchjobbet måste du ange de valutakurser som ska användas vid justering av de utländska
valutasaldona. Du gör det med sidan valutakurser.

Du kan använda en extern tjänst, till exempel FloatRates, för kontinuerlig uppdatering av aktuella valutakurser.

1. Välj ikonen  och ange Valutakurstjänster och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Ny.
3. På sidan Valutakurstjänster fyller du i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort

beskrivning.
4. Välj kryssrutan aktiverad om du vill aktivera tjänsten.

1. Välj ikonen  och ange Valutor och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden uppdatera valutakurser.

Värdet i fältet valutakurs på sidan valutor uppdateras med den senaste valutakursen.

Ställa in en alternativ rapporteringsvaluta.
Avsluta år och perioder
Arbeta med Business Central



Fältmappning vid import av SEPA CAMT-filer
2019-10-14 • 2 minutes to read

CAMT-datamappning till fält i tabellen Redovisningsjournal (81)

ELEMENTSÖKV
ÄG

MEDDELANDEE
LEMENT DATATYP BESKRIVNING

IDENTIFIERARE
FÖR NEGATIVT
TECKEN FÄLTNR FÄLTNAMN

Stmt/Ntry/Am
t

Belopp Decimal Penningbelop
pet för
kassatransakti
onen

13 Belopp

Stmt/Ntry/Cdt
DbtInd

CreditDebitIn
dicator

Text Anger om
transaktionen
är en
kreditering-
eller
debiteringstra
nsaktion

DBIT 13 Belopp

Stmt/Ntry/Bo
okgDt/Dt

Datum Datum Datumet när
en transaktion
bokförs på ett
konto i
kontoföretage
ts böcker

5 Bokföringsdat
um

Stmt/Ntry/Bo
okgDt/DtTm

Datum/tid Datum/tid Datumet och
tiden när en
transaktion
bokförs på ett
konto i
kontoföretage
ts böcker

5 Bokföringsdat
um

Stmt/Ntry/Ntr
yDtls/TxDtls/Rl
tdPties/Dbtr/
Nm

Namn Text Namnet på
den part som
är skyldig en
mängd
pengar till
(den ultimata)
fordringsägare
n

1221 Information
om betalare

Business Central stöder de regionala SEPA-standardena (Single Euro Payments Area) för import av SEPA-
kontoutdrag (CAMT-format). Mer information finns i Konfigurera bankdatakonverteringstjänsten.

SEPA CAMT-standarden har lokala varianter. Därför kanske du måste ändra den generiska definitionen av
datautbytet representeras av koden SEPA CAMT på sidan Definitioner för bokföringsbyte för att anpassa den
till en lokal variation av standarden. Följande tabeller visar element-till-fält-mappning för tabellerna 81, 273 och
274 i SEPA CAMT-implementeringen i Business Central.

Information om att skapa och justera en dataintegrationsdefinition finns i Ställa in dataintegrationsdefinitioner.



Stmt/Ntry/Ntr
yDtls/TxDtls/R
mtInf/Ustrd

Ostrukturerat Text Information
som levereras
så att du
matcha/stäm
ma av en
transaktion
med artiklarna
som
betalningen är
avsedd att
reglera, till
exempel
kommersiella
fakturor i ett
kundreskontra
system, i en
ostrukturerad
form

8 Beskrivning

Stmt/Ntry/Ad
dtlNtryInf

AdditionalEntr
yInformation

Text Ytterligare
information
om
transaktionen

1222 Transaktionsin
formation

ELEMENTSÖKV
ÄG

MEDDELANDEE
LEMENT DATATYP BESKRIVNING

IDENTIFIERARE
FÖR NEGATIVT
TECKEN FÄLTNR FÄLTNAMN

CAMT-datamappning till fält i tabellen Bankkontoavstämning (273)

ELEMENTSÖKV
ÄG

MEDDELANDEE
LEMENT DATATYP BESKRIVNING

IDENTIFIERARE
FÖR NEGATIVT
TECKEN FÄLTNR FÄLTNAMN

Stmt/CreDtTm CreationDateT
ime

Datum Datum och tid
när
meddelandet
skapades

3 Kontoutdrage
ts datum

Stmt/Motkont
o/Belopp

Belopp Decimal Det belopp
som kommer
från de
nettoberäkna
de beloppen
för alla debet-
och
kredittransakti
oner

4 Kontoutdrage
ts slutsaldo

CAMT-datamappning till fält i tabellen Bankkontoavstämningsrad (274)

ELEMENTSÖKV
ÄG

MEDDELANDEE
LEMENT DATATYP BESKRIVNING

IDENTIFIERARE
FÖR NEGATIVT
TECKEN FÄLTNR FÄLTNAMN

Stmt/Ntry/Am
t

Belopp Decimal Penningbelop
pet för
kassatransakti
onen

7 Transaktionsb
elopp



Stmt/Ntry/Cdt
DbtInd

CreditDebitIn
dicator

Text Anger om
transaktionen
är en
kreditering-
eller
debiteringstra
nsaktion

DBIT 7 Transaktionsb
elopp

Stmt/Ntry/Bo
okgDt/Dt

Datum Datum Datumet när
en transaktion
bokförs på ett
konto i
kontoföretage
ts böcker

5 Bokföringsdat
um

Stmt/Ntry/Bo
okgDt/DtTm

Datum/tid Datum/tid Datumet och
tiden när en
transaktion
bokförs på ett
konto i
kontoföretage
ts böcker

5 Bokföringsdat
um

Stmt/Ntry/Val
Dt/Dt

Datum Datum Datumet när
anläggningstill
gångar blir
tillgängliga för
kontoägaren i
händelse av
en
kredittransakti
on, eller
upphör att
vara
tillgängliga för
kontoägaren i
händelse av
en
debettransakti
on

12 Valuteringsda
g

ELEMENTSÖKV
ÄG

MEDDELANDEE
LEMENT DATATYP BESKRIVNING

IDENTIFIERARE
FÖR NEGATIVT
TECKEN FÄLTNR FÄLTNAMN



Stmt/Ntry/Val
Dt/DtTm

Datum/tid Datum/tid Datumet och
tiden när
anläggningstill
gångar blir
tillgängliga för
kontoägaren i
händelse av
en
kredittransakti
on, eller
upphör att
vara
tillgängliga för
kontoägaren i
händelse av
en
debettransakti
on

12 Valuteringsda
g

Stmt/Ntry/Ntr
yDtls/TxDtls/Rl
tdPties/Dbtr/
Nm

Namn Text Namnet på
den part som
är skyldig en
mängd
pengar till
(den ultimata)
fordringsägare
n

15 Information
om betalare

Stmt/Ntry/Ntr
yDtls/TxDtls/R
mtInf/Ustrd

Ostrukturerat Text Information
som levereras
så att du
matcha/stäm
ma av en
transaktion
med artiklarna
som
betalningen är
avsedd att
reglera, till
exempel
kommersiella
fakturor i ett
kundreskontra
system, i en
ostrukturerad
form

6 Beskrivning

Stmt/Ntry/Ad
dtlNtryInf

AdditionalEntr
yInformation

Text Ytterligare
information
om
transaktionen

16 Transaktionsin
formation

ELEMENTSÖKV
ÄG

MEDDELANDEE
LEMENT DATATYP BESKRIVNING

IDENTIFIERARE
FÖR NEGATIVT
TECKEN FÄLTNR FÄLTNAMN

Element i noden Ntry som importeras till Business Central men inte är kopplade till vissa fält lagras i tabellen
Def.kod för bokföringsbyt table. Användare kan visa dessa element från Betalningsavstämningsjournal,
Betalningskoppling, och bankkontoavstämning genom att välja åtgärden Information om bankutdragsrad.
Mer information finns i Stämma av betalningar genom att använda automatisk koppling.



Se även
Konfigurera datautbyte
Utbyta data elektroniskt.
Ställa in konverteringstjänsten för bankdata
Använda XML-scheman för att förbereda dataintegreringsdefinitioner
Stämma av betalningar genom att använda automatisk koppling



Fältmappning vid export av betalningsfiler via
bankdatakonverteringstjänst
2019-10-14 • 3 minutes to read

C a u t i o nC a u t i o n

MAPPAT FÄLT FÄLT I TABELL BORD BESKRIVNING

Fordringsägarenr. Fordringsägarenr. Bankkonto Den identifierare som
tilldelas ditt företag av din
bank för att kräva in
betalningar

Avsändarens
bankkontonummer

Bankkontonr/IBAN Bankkonto Företagets
bankkontonummer (IBAN
eller annat) som registreras
på bankkontokortet

Avsändarens
bankclearingstandard

Bankclearingstandard Bankkonto Den nationella bankens
register som användes för
avsändarens bankkonto

Avsändarbankens clearingnr Bankclearingnummer Bankkonto Identifieraren för
avsändarens bank i
förhållande till bankens
namnregister som används

Avsändarbankens BIC-nr SWIFT kod Bankkonto SWIFT-identifieraren för
avsändarens bankkonto

Avsändarbankens
kontovaluta

Valutakod Bankkonto Valutakod för avsändarens
bankkonto

Verifikationsnr Verifikationsnr Redovisningsjournalrad Betalningsradens
dokumentnummer

Kopplas till externt dok.nr Kopplas till externt dok.nr Redovisningsjournalrad Det externa
dokumentnummer på
fakturan eller kreditnotan
ska betalningsraden ska
kopplas till.

När du exporterar betalningsfiler med hjälp av funktionen för bankdatakonvertering kommer de data du
exporterar att bli exponerade för bankdatakonverteringstjänsten. Serviceleverantören är ansvarig för sekretessen
för dessa data. Mer information om hur funktionen bankdatakonverteringstjänst fungerar finns i Om ramverket
för datautbyte.

När du exporterar betalningsfiler med hjälp av funktionen för bankdatakonvertering kommer vissa av dina
affärsdata att bli exponerade för tjänstleverantören. Serviceleverantören, AMC Consult A/S, är ansvarig för
sekretessen för dessa data. Mer information finns i Sekretesspolicy för AMC.

Följande tabell visar de fält i Business Central från vilka data kan exporteras till tjänstleverantören.

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=510158


Mottagarens ID Kontonr Redovisningsjournalrad Numret för den kund eller
leverantör som specificeras
på betalningsraden

Betalningsform Bet.typ för
bankdatakonvertering

Betalningssätt Typen av banköverföring, till
exempel inrikes eller
internationell

Betalningsreferens Betalningsreferens Redovisningsjournalrad Betalningsradens
betalningsreferens

Mottagarens adress Adress Kund/Leverantör Mottagaradressen som
anges på kund- eller
leverantörskortet

Mottagarens ort Stad Kund/Leverantör Mottagarens stad som
anges på kund- eller
leverantörskortet

Mottagarens namn Namn Kund/Leverantör Mottagarens namn som
anges på kund- eller
leverantörskortet

Mottagarens lands-
/regionkod

Lands-/regionkod Kund/Leverantör Mottagarens kod för
land/region som anges på
kundens eller leverantörens
bankkontokort

Mottagarens postnr Postnr Kund/Leverantör Mottagarens postnummer
för land/region som anges
på kundens eller
leverantörens
bankkontokort

Mottagarbankens kontonr Bankkontonr/IBAN Kund bankkonto/Leverantör
bankkonto

Mottagarens
bankkontonummer (IBAN
eller annat nummer) som
anges på kundens eller
leverantörens
bankkontokort

Mottagarbankens clearingnr Bankclearingstandard Kund bankkonto/Leverantör
bankkonto

Den nationella bankens
register som användes för
mottagarens bankkonto

Mottagarbankens clearingst. Bankclearingnummer Kund bankkonto/Leverantör
bankkonto

Identifieraren för
mottagarens bankkonto i
förhållande till bankens
namnregister som används

Mottagarens e-postadress E-post Kund/Leverantör E-postadressen till
mottagaren

Meddelande till mottagare 1 Meddelande till mottagare Redovisningsjournalrad Meddelandet till mottagaren
som anges på
betalningsraden

MAPPAT FÄLT FÄLT I TABELL BORD BESKRIVNING



Belopp Belopp Redovisningsjournalrad Beloppet på betalningsraden

Valutakod Valutakod Redovisningsjournalrad Valutakoden på
betalningsraden

Överföringsdatum Bokföringsdatum Redovisningsjournalrad Bokföringsdatumet för
betalningsraden

Fakturabelopp Ursprungligt belopp Kund/Lev.reskontratransakti
on

Beloppet på den transaktion
som betalningen kopplas till.

Fakturadatum Dokumentdatum Kund/Lev.reskontratransakti
on

Fakturadatumet på den
transaktion som betalningen
kopplas till

Mottagarbankens adress Adress Kund bankkonto/Leverantör
bankkonto

Mottagarens adress för
bankkontot som anges på
kundens eller leverantörens
bankkontokort

Mottagarens adress för
bankkontot som anges på
kundens eller leverantörens
bankkontokort

Stad Kund bankkonto/Leverantör
bankkonto

Mottagarens stad för
bankkontot som anges på
kundens eller leverantörens
bankkontokort

Mottagarbankens namn Namn Kund bankkonto/Leverantör
bankkonto

Mottagarens namn för
bankkontot som anges på
kundens eller leverantörens
bankkontokort

Mottagarbankens
land/region

Lands-/regionkod Kund bankkonto/Leverantör
bankkonto

Mottagarens land/region för
bankkontot som anges på
kundens eller leverantörens
bankkontokort

Mottagarbankens postnr Postnr Kund bankkonto/Leverantör
bankkonto

Mottagarens postnummer
för bankkontot som anges
på kundens eller
leverantörens
bankkontokort

Avsändarbankens adress Adress Bankkonto Den adress för avsändarens
bankkonto som anges på
bankkontokortet

Avsändarbankens ort Stad Bankkonto Den stad för avsändarens
bankkonto som anges på
bankkontokortet

Avsändarbankens namn Namn Bankkonto Det namn för avsändarens
bankkonto som anges på
bankkontokortet

MAPPAT FÄLT FÄLT I TABELL BORD BESKRIVNING



Avsändarbankens
land/region

Lands-/regionkod Bankkonto Landet/regionen för
avsändarens bankkonto som
anges på bankkontokortet

Avsändarbankens postnr Postnr Bankkonto Det postnummer för
avsändarens bankkonto som
anges på bankkontokortet

Redovisningsjournalmall Mallnamn för journal Redovisningsjournalrad Redovisningsjournalens mall
som används för
betalningsraden

Redovisningsjournalnamn Journalnamn Redovisningsjournalrad Redovisningsjournalens
batchnamn som används för
betalningsraden

Avsändarbankens namn –
datakonv.

Banknamn –
datakonvertering

Bankkonto Avsändarens
bankkontonamn som begärs
av
bankdatakonverteringstjänst
en och anges på
bankkontokortet

MAPPAT FÄLT FÄLT I TABELL BORD BESKRIVNING

Se även
Konfigurera datautbyte
Byta data elektroniskt Ställa in konverteringstjänsten för bankdata
Gör betalningar med tjänsten för bankdatakonvertering eller SEPA Kreditöverföring



Administration
2019-10-14 • 2 minutes to read

NOTENOTE

OM DU VILL SE

Tilldela behörigheter till användare, ändra
behörighetsgrupper och gruppera användare per
behörigheter.

Hantera användare och behörigheter

Lägg till användargrupper och hantera behörigheter,
åtkomst till data, tilldela roller.

Hantera profiler

Klassificera datakänslighetsnivåer för fält så att du kan
svara på begäranden från datasubjekt som rör deras
personuppgifter.

Klassificera datakänslighet

Svara på begäranden från datasubjekt som berör deras
personuppgifter.

Svara på begäranden om personuppgifter

Skapa en ny affärsenhet med hjälp av mallar Skapa nya företag

Spåra alla direkta ändringar som användarna gör av data i
databasen för att kunna identifiera var fel och
dataändringar härrör från.

Logga ändringar

Central administration utförs vanligtvis av en roll i företaget. Omfattningen av dessa uppgifter kan vara
beroende av företagets storlek och administratörens ansvarsområden. Dessa uppgifter kan omfatta att
hantera databassynkronisering av projekt och e-postköer, konfigurera användare och anpassa
användargränssnittet.

Det är viktigt att ange rätt inställningsvärden från början för att en ny verksamhetsprogramvara ska fungera
effektivt. Business Central innehåller ett antal assisterade installationer som hjälper dig att ställa in
grundläggande information. Mer information finns i Ställa in Business Central.

Om du använder RapidStart Services för att implementera inställningsvärden, eller du skriver in dem i fältet
nytt företag manuellt, kan du hantera dina inställningsalternativ med de allmänna rekommendationerna för
valda inställningsfält som är kända att eventuellt göra lösningen ineffektiv om den definierats felaktigt.

En superanvändare eller administratör kan konfigurera ramverket för datautbyte så att användare kan
exportera och importera data i bank- och lönesystemfiler, till exempel för olika processer av
likviditetsstyrning.

Du kan skapa ett nytt företag i Business Central med RapidStart Services som är ett verktyg som har utformats för att
förkorta distributiontider, förbättra kvalitet på implementeringen, införa en metod med upprepning vid
implementeringar och öka produktiviteten genom att automatisera och underlätta återkommande uppgifter. Mer
information finns i Konfigurera ett företag med RapidStart Services.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.



Ange enstaka eller återkommande begäranden om att
köra rapporter eller kodenheter.

Använda jobbköer för att schemalägga uppgifter

Hantera, ta bort eller komprimera dokument Ta bort dokument

Visa sidor, kodenheter och frågor som webbtjänster. Publicera en webbtjänst

Som en del av att skapa Connect-appar mellan Business
Central och 3:e partens tillverkarlösningar via REST API,
definiera mallar som används för att fylla i tomma
egenskaper på en enhet när du skapar en POST-åtgärd
genom API.

Konfigurera API-mallar

Kryptera data i Business Central-server genom att skapa
nya eller importera befintliga krypteringsnycklar som du
aktiverar på servern.

Hantera datakryptering

Ansluta Dynamics 365 Sales med Business Central för att
erhålla integreringen mellan kundrelationer och
orderbehandling i processen från kundämne till betalning.

Integration med Dynamics 365 Sales

Ändra vilka fält och åtgärder som visas i
användargränssnittet så att de passar företagets
affärsprocesser och utöka lösningen med appar.

Anpassa Business Central

OM DU VILL SE

Se även

Starta en gratis provperiod!

Affärsfunktion
Allmänna affärsfunktioner
Arbeta med Business Central
Komma igång

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847861
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Användare av lokala distributioner

Profiler

Lägga till en användare i Business Central

Så här redigerar du en användare

Om du vill lägga till användare i Business Central, måste företagets Office 365-administratör först skapa
användare i Office 365 Admin Center. Mer information finns i Lägg till användare till Office 365 för företag

När användare skapas i Office 365, kan de importeras till sidan användare i Business Central. Användare
tilldelas behörighetsuppsättningar beroende på planen som tilldelats användaren i Office 365. Mer information
om licenser finns i Microsoft Dynamics 365 Business Central licensieringsguide.

Du kan sedan tilldela behörighetsuppsättningar för användarna för att definiera vilka databasobjekt, och
därmed vilka gränssnittselement, de har tillgång till och i vilka företag. Du kan lägga till användare i
användargrupper. Detta gör det enklare att tilldela samma behörighetsuppsättning till flera användare.

En behörighetsuppsättning är en samling behörigheter för specifika objekt i databasen. Alla användare måste
tilldelas en eller flera behörighetsuppsättningar innan de får tillgång till Business Central.

Från sidan användarkort kan du öppna sidan gällande behörigheter för att visa vilka behörigheter som
användaren har och behörighetsgrupper de ges. Här kan du också ändra behörighetsinformation om
behörighetsgrupper av typen Användaranpassade. Mer information finns i avsnittet Så här får du en översikt
en användares behörigheter.

Vid lokal distribution av Business Central, kan administratören välja mellan olika autentiseringsmetoder för
användare. När du sedan skapar en användare, tillhandahåller du olika information beroende på vilken
autentiseringstyp du använder i den specifika Business Central Server-instansen. Mer information finns på
autentisering och autentisering i avsnittet Administration av utvecklare och ITPro-innehåll för Business Central.

När du har lagt till användare kan du ange vad de ska se i användargränssnittet och hur de interagerar med
deras tillåtna funktioner via sidor. Du gör detta genom profiler, reflekterande roller eller avdelningar, som du
tilldelar olika typer av användare. Mer information finns i Hantera profiler och anpassa Business Central.

1. Välj ikonen  och ange Användare och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Skaffa användare från Office 365.

Alla nya användare som har skapats för din Office 365-prenumerationen kommer att läggas till i sidan
användare.

1. Välj ikonen  och ange Användare och välj sedan relaterad länk.
2. Markera användaren som du vill redigera och välj åtgärden Redigera.
3. På sidan användarkort ändrar du informationen efter behov.
4. Om du vill radera en användare, väljer du användaren du vill radera och välj sedan åtgärden Radera.

https://aka.ms/CreateOffice365Users
https://aka.ms/BusinessCentralLicensing
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/users-credential-types


 

 

 

Gruppera användare i användargrupper

Om du vill kopiera en användargrupp och dess
behörighetsuppsättningar

Så här ställer du in tidsbegränsningar för användare

Skapa eller ändra en behörighetsuppsättning

Du kan skapa användargrupper för att hantera behörighetsuppsättningar för grupper av användare i företaget.

1. Välj ikonen  och ange Användargrupper och välj sedan relaterad länk.
2. Alternativt kan du i sidan Användare välja åtgärden Användargrupper.
3. På sidan Användargrupp väljer du åtgärden Medlemmar i användargrupp.
4. På sidan Användargrupp väljer du åtgärden Lägg användare.

När användare eller användargrupper har skapats, måste du tilldela behörighetsuppsättningar till varje för att
definiera vilka objekt en användare kan komma åt. Först måste du ordna de relevanta behörigheterna i
behörighetsuppsättningar. Mer information finns i avsnittet Så här får du en översikt en användares
behörigheter.

Du kan kopiera alla behörighetsuppsättningar från en befintlig användargrupp till den nya användargruppen,
om du snabbt vill definiera en ny användargrupp..

Medlemmarna i användargruppen kopieras inte till den nya användargruppen. Du måste lägga till dem
manuellt i efterhand.

1. Välj ikonen  och ange Användargrupper och välj sedan relaterad länk.
2. Välj de användargrupper som du vill kopiera och välj sedan åtgärden Kopiera användargrupp.
3. I fältet Ny användargruppkod anger du ett namn på den nya gruppen och väljer sedan knappen OK.

Användargruppen läggs till i sidan Användargrupper. Fortsätt med att lägga till användare. Mer information
finns i avsnittet För gruppanvändare i användargrupper.

Administratörer kan definiera tidsperioder som anger när användare kan bokföra och även om systemet
registrerar den tidsperiod som den angivna användaren är inloggad. Administratörer kan också tilldela
ansvarsenheter till användare. För mer information, se Arbeta med ansvarsenheter.

1. Välj ikonen  och ange Användarinställning och välj sedan relaterad länk.
2. I sidan Användarinställningar väljer du åtgärden Ny.
3. I den Användar-ID anger du ID för en användare, och väljer fältet för att se alla aktuella Windows-

användare i systemet.
4. Fyll i fälten om det behövs.

Behörighetsuppsättningar fungerar som behållare med behörigheter så att du enkelt kan hantera flera
behörigheter i en post. När du har skapat en behörighetsuppsättning måste du lägga till de faktiska
behörigheterna. Mer information finns i avsnittet Att skapa eller redigera behörigheter manuellt.



   

NOTENOTE

Att kopiera behörighetsuppsättningAtt kopiera behörighetsuppsättning

NOTENOTE

Skapa eller ändra behörigheter manuellt

ALTERNATIV DESCRIPTION RANKNING

Ja Användaren kan utföra åtgärden på
det aktuella objektet.

Högsta

En Business Central-lösning innehåller vanligtvis ett antal fördefinierade behörighetsuppsättningar som läggs till av
Microsoft eller av programvaruleverantören. Dessa behörighetsuppsättningar är av typen System eller Tillägg. Du kan
inte skapa eller redigera sådana behörighetsuppsättningar eller behörigheter i dem. Du kan emellertid kopiera dem för
att definiera egna behörighetsuppsättningar och behörigheter. 

Behörighetsuppsättningar som användaren skapar från nya eller som kopior, är av typen Användardefinierade och kan
redigeras.

1. Välj ikonen  och ange behörighetsuppsättningar och välj sedan relaterad länk.
2. För att skapa en ny behörighetsuppsättning, välj åtgärden Ny.
3. Fyll i fälten på en ny rad efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

När du skapar nya behörighetsuppsättningar kan du använda en kopieringsfunktion för att snabbt utföra alla
behörigheterna till en annan behörighetsuppsättning för att lägga till en ny behörighetsuppsättning.

Om en systembehörighetsuppsättning som du har kopierat ändras kommer du att meddelas (beroende på vad du väljer),
så att du kan överväga om ändringarna är relevanta för att kopieras eller skrivas till dina egna behörighetsuppsättning.

1. I sidan behörighetsuppsättningar, markera raden för en behörighetsuppsättning som du vill kopiera och
välj sedan åtgärden Kopiera behörighetsuppsättning.

2. I sidan Kopiera behörighetsuppsättning anger du namnet på den nya behörighetsuppsättning och väljer
sedan knappen OK.

3. Markera kryssrutan Meddela vid ändrad behörighetsuppsättning om du vill ha en länk mellan de
ursprungliga och de kopierade behörighetsuppsättningarna. Länken används sedan för att meddela dig om
namn eller innehåll för den ursprungliga behörighetsuppsättningen i en kommande version att lösningen
uppgraderas till senare.

Den nya behörighetsuppsättningen innehåller alla behörigheter för de kopierade grupp, läggs till som en ny
rad på sidan behörighetsuppsättningen. Notera att raderna sorteras i bokstavsordning inom varje typ.

Denna procedur förklarar hur man lägger till eller redigerar behörigheter manuellt. Du kan också välja en
behörighetuppsättningar skapas automatiskt utifrån dina åtgärder i användargränssnittet. Mer information
finns i avsnittet Att skapa eller ändra behörighetsgrupper genom att registrera åtgärderna.

1. På sidan behörighetsuppsättningar, markera raden för en behörighetsuppsättning som du vill kopiera
och välj sedan åtgärden Behörighet.

2. På sidan behörigheter, skapa en ny rad och fyll i fälten på en befintlig rad.

I alla fält av typen de fem åtkomst läsbehörighet, infoga behörighet, ändra behörighet, ta bort
behörighet och körningsbehörighet, kan du välja en med följande tre behörighetsalternativ:



 

Indirekt Användaren kan utföra åtgärden på
det aktuella objektet, men endast via
ett annat relaterat objekt som
användaren har fullständig åtkomst
till.

Andra högsta

Tomt Användaren kan inte utföra åtgärden
på det aktuella objektet.

Lägsta

ALTERNATIV DESCRIPTION RANKNING

Exempel - Indirekt behörighetExempel - Indirekt behörighet

Att begränsa användarens åtkomst till specifika poster i en tabell

Om du vill skapa eller ändra behörighet när du registrerar dina
åtgärder

Du kan tilldela en indirekt behörighet för att använda en objekt endast via en annan objekt. en användare kan
till exempel har behörighet att köra Codeunit 80, försäljningspost. Kodmodulen försäljningspost utför många
uppgifter, inklusive ändra tabell 37 inköpsrad. När användaren bokför ett försäljningsdokument, kontrollerar
codeunit Business Central om användaren har behörighet att ändra tabellen inköpsrad. Om inte kan inte
kodmodulen slutföra uppgiften, och användaren tar emot ett felmeddelande. I så fall, kör Codeunit korrekt.

Användaren behöver dock inte ha fullständig åtkomst till tabellen inköpsrad för att köra kodmodulen. Om
användaren har indirekt behörighet till tabellen inköpsrad körs codeunit försäljningspost korrekt. När en
användare har indirekt behörighet kan användaren endast ändra tabellen inköpsrad genom att köra
kodmodulen försäljningspost eller ett annat objekt som har behörighet att ändra tabellen inköpsrad.
Användaren kan endast ändra tabellen inköpsrad när det görs från moduler som stöds. Användaren kan inte
köra funktionen oavsiktligt eller på ett skadligt sätt med andra metoder.

För postnivåsäkerhet i Business Central kan du använda säkerhetsfilter för att begränsa användarens åtkomst
till data i en tabell. Du kan skapa säkerhetsfilter på tabelldata. Ett säkerhetsfilter beskriver en uppsättning poster
i en tabell som en användare har behörighet att komma åt. Du kan till exempel ange att en användare endast
kan läsa de poster som innehåller information om en viss kund. Det innebär att användaren inte kan komma åt
de poster som innehåller information om andra kunder. Mer information finns i Använda säkerhetsfilter i
hjälpen för utvecklare och IT-proffs.

1. Välj ikonen  och ange behörighetsuppsättningar och välj sedan relaterad länk.

2. Alternativt kan du i sidan Användare välja åtgärden Behörighetsuppsättningar.

3. På sida Behörighetsuppsättningar väljer du åtgärden Ny.

4. Fyll i fälten på en ny rad efter behov.

5. Välj åtgärden Behörigheter.

6. På sidan behörigheter väljer åtgärden postbehörigheter och välj sedan åtgärden startar.

Detta startar en registreringsprocess som fångar alla dina åtgärder i användargränssnittet.

7. Gå till olika sidor och aktiviteter i Business Central som du vill att användare med denna
behörighetsuppsättning ska lägga till. Du måste utföra de aktiviteter som du vill registrera behörigheter
för.

8. Om du vill avsluta registreringen går du tillbaka till sidan behörigheter och väljer åtgärden stoppa.

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/security/security-filters


  

NOTENOTE

Om du vill tilldela behörighetsuppsättningar till användare eller
användargrupper

Så här tilldelar du en behörighetsuppsättning till ett användarkortSå här tilldelar du en behörighetsuppsättning till ett användarkort

Så här tilldelar du en behörighetsuppsättning till sidan Så här tilldelar du en behörighetsuppsättning till sidan Behörighetsuppsättning efter användareBehörighetsuppsättning efter användare

Så här får du en översikt en användares behörigheter

9. Välj knappen Ja om du vill lägga till registrerade behörigheter till den nya behörighetsuppsättningen.

10. För varje objekt i den registrerade listan anger du om användarna ska kunna infoga, ändra eller ta bort
poster i de registrerade tabellerna.

När du redigerar en behörighet och därmed de relaterade behörighetsuppsättning gäller ändringarna också för andra
användare som har den behörighetsuppsättningen tilldelad.

Du kan tilldela behörigheter till användare på två sätt:

Definiera behörighetsuppsättningar på användarens användarkort.
Markera kryssrutan för en användare, på en kolumn, för en relaterad behörighetsuppsättning, på en rad på
sidan Behörighetsuppsättning efter användare. Med denna metod kan du också tilldela
behörighetsuppsättningar till användargrupper.

1. Välj ikonen  och ange Användare och välj sedan relaterad länk.
2. Markera den användare som du vill tilldela behörighet till. Eventuella behörighetsuppsättningar som redan

har tilldelats till användaren visas i faktaboxen Behörighetsuppsättningar.
3. I fönstret Inkommande dokument väljer du sidan Användarkort.
4. På snabbfliken Användarbehörighetsuppsättning fyller du i fälten efter behov på en ny rad. Mer

information finns i avsnittet Att skapa eller redigera en behörighetsuppsättning.

I proceduren nedan beskrivs hur du tilldelar behörighetsuppsättningar till en användare på sidan
Behörighetsuppsättning efter användare. Stegen är liknande på sidan Behörighetsuppsättning efter
användargrupp.

1. Välj ikonen  och ange Användare och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan användare markerar du den relevanta användaren och väljer sedan åtgärden

Behörighetsuppsättning efter användare.
3. På sidan Behörighetsuppsättning efter användare markerar du kryssrutan [användarnamn] på en rad

för den aktuella behörighetsuppsättningen för att tilldela uppsättningen till användaren.
4. Markera kryssrutan alla användare om du vill tilldela behörighetsuppsättningen till alla användare.

1. Välj ikonen  och ange Användare och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna kortet för relevant användare.

3. Välj åtgärden Gällande behörigheter.

Dellistan behörigheter listar alla de databasobjekt som användaren har åtkomst till. Avsnittet kan inte
redigeras.

Delen Efter behörighetsuppsättning visar tilldelade behörighetsuppsättningarna genom vilka
behörigheterna beviljas användaren, källa och typ för behörighetsuppsättningen och som utökar de olika
typerna tillåts.



NOTENOTE

Så här tar du bort en användares åtkomst till systemet

Se även

NOTENOTE

För varje rad som du väljer i avsnittet behörigheter under avsnittet Efter behörighetsuppsättning
visar vilken behörighetsuppsättning eller uppsättningar som har beviljats behörighet till. I detta avsnitt
kan du redigera värdena i var och en av fem åtkomsttypfält läsbehörighet, infoga behörighet, ändra
behörighet, ta bort behörighet och körningsbehörighet.

Endast behörighetsgrupper av typen användardefinierade kan redigeras.

Rader av källberättigande kommer från prenumerationsplanen. Värdena på behörighetsvärdena för berättigandet
åsidosätter värden i andra behörighetsuppsättningar om de har en högre rankning. Ett värde i en icke-berättigad
behörighetsuppsättning som har en högre rankning än det relaterade värdet i berättigandet ska vara inom
parentes för att ange att det inte är effektivt när det åsidosätts av berättigandet. Mer information om rankning
finns i avsnittet Att skapa eller redigera behörigheter.

4. Om du vill redigera en behörighet, i Efter behörighetsuppsättning, på raden för en relevant
behörighetsuppsättning av typen Användardefinierad, välj ett av fem åtkomstfält och välj ett annat
värde.

5. Om du vill redigera enskilda behörigheter inom behörighetsuppsättningen väljer du värdet i fältet
behörighetsuppsättning för att öppna sidan behörigheter. Följ stegen som beskrivs i avsnittet Att
skapa eller redigera behörigheter.

När du redigerar en behörighetsuppsättning gäller ändringarna också för andra användare som har den
behörighetsuppsättningen tilldelad.

Som administratör kan du ta bort en användares åtkomst till systemet genom att ställa in status till
inaktiverat. Alla referenser till användaren behålls, men användaren kan inte längre logga in i systemet och
aktiva sessioner för användaren avslutas. Om du vill ge användaren åtkomst igen, ställ in fältet Status till
Aktiveras.

Säkerhet och skydd i Business Central
Hantera profiler
Anpassa Business Central
Gör dig redo för affärer
Ändra vilka funktioner som visas
Administration
Lägg till användare till Office 365 for business
Microsoft Dynamics 365 Business Central licensieringsguide

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/security/security-and-protection
https://aka.ms/CreateOffice365Users
https://aka.ms/BusinessCentralLicensing
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NOTENOTE

Sidanpassning

Så här skapar du en profil:

NOTENOTE

Så här kopierar du en profil

Alla användare av Business Central tilldelas en profil som motsvarar affärsrollen, den avdelning de arbetar i eller
någon annan kategorisering. Med hjälp av profiler kan administratörer definiera och hantera centralt olika typer
av användare som kan se och arbeta i användargränssnittet så att de kan utföra affärsuppgifter på ett effektivt
sätt.

En typisk företagsanvändning är en roll. En profil har därför namnet profil (roll) i användargränssnittet.

Som administratör skapar och hanterar du profiler på sidan profiler (roller). Varje profil har ett kort där du
hanterar olika inställningar för den relaterade rollen, till exempel rollnamn, användarinställningar och vilket
rollcenter profilen använder. Mer information om användarinställningar och rollcenter finns i ändra
grundläggande inställningar.

Innan du kan administrera användarprofiler måste användarna skapas och läggas till via Office 365
administrationscenter. Sedan kan du tilldela behörigheter till varje användare eller användargrupp för att
definiera vilka funktioner de får visa och/eller redigera. Mer information finns i Hantera användare och
behörigheter.

Du kan anpassa sidlayouter för en profil så att alla användare som tilldelats profilen kan se de anpassade sidorna.
Som administratör anpassar du sidorna med samma funktion som användarna gör när de anpassar. Mer
information finns i Anpassa sidor för profiler.

Om du inte kan kopiera en befintlig profil kan du skapa en ny manuellt.

Alla profiler kan kopieras, men det går bara att kopiera profilsidans anpassningar om de är skapade av användaren.

1. Välj ikonen , ange Profiler (roller) och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Profiler (roller) väljer du åtgärden Ny.
3. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Du kan spara tid genom att skapa en ny profil genom att kopiera en befintlig. Kopiera en som innehåller liknande
inställningar som du vill skapa.

1. I sidan Profiler (roller), markera raden för den profil som du vill kopiera och välj sedan åtgärden Kopiera
profil.

2. Fyll i fälten profil-ID och visningsnamn och klicka sedan på OK.
3. På sidan profiler (roller) öppnar du det nyss skapade profilkortet och redigerar sedan andra fält om det



Så här redigerar du en profil

NOTENOTE

Så här tilldelar du en profil till en användare:

NOTENOTE

Så här definierar du användarinställningar för en profil

Så här aktiverar du en profil

behövs.

Du kan redigera en profil genom att ändra fälten på sidan Profil (roll).

Du kan inte redigera en profil när användare som tilldelats profilen har loggat in.

Användare kan tilldela sig själva en roll (som representerar en profil) genom att välja fältet Roll på sidan Mina
inställningar. Som administratör kan du göra samma sak via sidan Profiler (roller).

1. På sidan Profiler (roller), markera den profil som du vill tilldela och välj sedan åtgärden Anv.
anpassningslista.

2. På sidan Användaranpassningar, markera den användare som du vill tilldela profilen till och välj sedan
åtgärden Redigera.

3. I fältet Profil-ID välj relevant profil.

Om du tilldelar en annan profil till en användare bevaras all anpassning som görs av användaren med den tidigare profilen.

På sidan Mina inställningar kan användare definiera grundläggande funktioner för sitt konto, till exempel
rollcenter, språk och meddelanden. Mer information finns i Ändra grundläggande inställningar.

Som administratör kan du definiera dessa inställningar för en profil och på så sätt tillämpa inställningarna för alla
användare av den relaterade rollen.

1. Välj ikonen  och ange Profiler (roller) och välj sedan relaterad länk.
2. Markera raden för den profil som du vill ändra användarinställningar för, välj åtgärden Navigera och välj

sedan åtgärden användaranpassningar.
3. På sidan användaranpassningar öppnar du kortet för den användare vars inställningar du vill ändra.
4. På sidan användaranpassningskort redigerar du fälten efter behov.

När en profil skapas kan du markera olika kryssrutor som definierar om, var och hur profilen och dess
information ska vara tillgänglig för användarna.

1. Markera följande kryssrutor på sidan Profiler (roller):

Aktiverad för att ange om den relaterade rollen visas på sidan tillgängliga roller för användare att
välja bland.
Använd som standardprofil för att ange den profil som gäller för användare som inte har tilldelats en
viss roll.
Inaktivera anpassningar för att ange om användare av den relaterade rollen kan anpassa sina
arbetsytor.
Visa i rollutforskaren om du vill ange om menyalternativ till affärsfunktioner som ingår i profilen ska



 

 

Så här tar du bort en profil

Ta bort alla anpassningar som användaren har gjort

Så här tar du bort anpassningar för specifika sidor

Exportera profiler som skapats av användare

visas i funktionsöversikten. Mer information finns i söka efter sidor från en funktionsöversikt.

Du kan exportera profiler som har ändrats av dig eller av användare, som anges av (Skapad av
användare) i fältet källa. Profilen exporteras till en zip-fil som innehåller .al-filer som kan återanvändas
för att utveckla tillägg. Mer information finns i Använda klienten för att skapa profiler och sidanpassningar.

PÅ sidan Profiler (roller), välj åtgärden Exportera profiler som skapats av användare.
En zip-fil med .al-filerna för profiler som nyligen har lagts till eller ändrats exporteras.

Du kan ta bort en profil genom att klicka på åtgärden Ta bort på sidan Profiler (roller). Följande begränsningar
gäller emellertid:

Du kan inte ta bort profiler som härstammar från tillägg. Tillägget måste först avinstalleras.
Profilen måste inaktiveras. Detta säkerställer också att inga användare som har tilldelats profilen loggas in när
du tar bort dem.
Du kan bara ta bort en profil i taget.

Du kan ta bort alla ändringar som användaren gjort på sidor som utgör arbetsytan. Detta kan t.ex. vara
användbart om en anställd har ändrat roll och inte längre behöver anpassningarna. Ta bort användares
anpassningar ändrar tillbaka sidlayouten till det som definieras av profilen.

1. Välj ikonen  och ange Användaranpassningar och välj sedan relaterad länk.

Sidan Användaranpassningar visar alla användare som har gjort anpassningar.

2. Öppna kortet för en användare vars anpassningar du vill ta bort.

3. På sidan Användaranpassningskort, välj åtgärden Ta bort anpassade sidor och acceptera sedan
meddelandet som visas.

Användaren kommer att se ändringarna nästa gång de loggar in.

Du kan också ta bort alla sidanpassningar för en profil. Mer information finns i Så här tar du bort alla
anpassningar för en profil.

Du kan ta bort anpassningar som en eller flera användare har gjort på vissa sidor som utgör arbetsytan. Detta
kan t.ex. vara användbart om en ändrad affärsprocedur innebär att en anpassning inte längre får användas av
användarna. Ta bort användares anpassningar ändrar tillbaka sidlayouten till det som definieras av profilen.

1. Välj ikonen  och ange Anpassningar av användarsidan och välj sedan relaterad länk.

Sidan Anpassningar av användarsidan visar alla sidor som har anpassats och användaren som de
tillhör.

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/devenv-design-profiles-using-client


Se även

NOTENOTE
Ett kryss i fätet Äldre anpassning anger att anpassningen har skett i en äldre version av Business Central, som
hanterade anpassningen på ett annat sätt. Användare som försöker anpassa dessa sidor hindras från att göra detta
såvida de inte väljer att låsa upp sidan. Mer information finns i Anledningen till att anpassningen är låst för en sida.

2. Markera raden för den sidanpassning som du vill radera och välj sedan åtgärden Radera.

Användaren kommer att se ändringarna nästa gång de loggar in.

Du kan också ta bort individuella sidanpassningar för en profil. Mer information finns i Så här tar du bort alla
anpassningar för en viss sida för en profil.

Hantera användare och behörigheter
Anpassa sidor för profiler
Anpassa din arbetsyta



Klassificera datakänslighet
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IMPORTANTIMPORTANT

KÄNSLIGHET DESCRIPTION

Känslig Information om ett datasubjekts rasmässiga eller etniska
ursprung, politiska åsikter, religiösa övertygelse, engagemang
i fackföreningar, fysiska eller psykiska hälsa, sexualitet eller
information om brottsliga handlingar.

Personlig Information som kan användas för att identifiera ett
datasubjekt, antingen direkt eller i kombination med annan
data eller information.

Konfidentiell Affärsdata som du använder för redovisning eller andra
affärsändamål och inte vill visa för andra enheter. Detta kan till
exempel omfatta transaktioner.

Normal Allmänna uppgifter som inte tillhör andra kategorier.

Hur klassificerar jag mina data?

IMPORTANTIMPORTANT

Om du vill klassificera de fält som innehåller känsliga eller personliga data kan en Microsoft-partner ange
egenskapen DataClassification  för fält. Detta kräver åtkomst till databastabeller, antingen via utvecklingsmiljön
eller genom att köra ett skript för Windows PowerShell. Mer information finns i Klassificera data.

Som kund kan du lägga till en andra klassificeringsnivå genom att ange känslighetsnivåer för de data som du
lagrar i standard- respektive anpassade fält. Klassificering av datakänslighet gör att du vet var i ditt system du
förvarar personuppgifter och gör det enklare att svara på förfrågningar från datasubjekt. Om exempelvis en
kontakt eller en kund ber dig att exportera deras personuppgifter. Mer information finns i Svara på begäranden
om personuppgifter.

Microsoft tillhandahåller denna funktion för klassificering av datakänslighet endast i komfortsyfte. Det är ditt ansvar att
klassificera uppgifterna korrekt samt att uppfylla alla lagar och regelverk som gäller för dig. Microsoft frånsäger sig allt ansvar
gentemot alla anspråk som kan relateras till din klassificering av data.

I följande tabell beskrivs vilka datakänslighetnivåer som du kan tilldela.

Klassificeringen av känsligheten för ett stort antal fält ett i taget skulle ta lång tid. För att skynda på processen
tillhandahåller vi verktyg som kan användas för att massklassificera fältens känsligt och därefter finjustera
klassificeringen för specifika fält. Du hittar verktyg i kalkylarket för klassificering av data som finns att tillgå i
rollcentret för administrering av användare, användargrupper och behörigheter. Du måste vara
systemadministratör för att kunna använda kalkylarket.

När du öppnar kalkylarket Dataklassificering för första gången är det tomt. Du måste köra guiden Dataklassificering om du
vill generera fältlistan. Starta guiden genom att välja åtgärden Konfigurera dataklassificering.

https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics-nav/classifying-data


TIPTIP

Se även

Kalkylbladet Dataklassificering låter dig göra saker som exempelvis:

Använd guiden Dataklassifiering för att exportera dina fält till ett Excel-kalkylblad där du kan massklassificera
dem. Att använda Excel-kalkylbladet är särskilt användbart om du samarbetar med en Microsoft-partner. När
du har uppdaterat kalkylbladet kan du använda guiden för att importera och tillämpa klassificeringarna. Du kan
också använda guiden för att klassificera fält manuellt.
Välj ett fält och filtrera sedan listan för att söka efter liknande fält som med stor sannolikhet tillhör samma
klassificering som fältet du baserade sökningen på.
Undersöka ett fält genom att visa innehållet.

Vi har definierat känslighetsklassificeringsprov för tabeller och fält i demonstrationsföretaget Cronus. Du kan använda dessa
klassificeringar som inspirationskälla när du klassificerar egna tabeller och fält.

Klassificering av Data

https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics-nav/classifying-data


Svara på begäranden om personuppgifter
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Typer av begäranden

NOTENOTE

FÖRFRÅGAN - TYP BESKRIVNING OCH FÖRESLAGNA SVAR

Begäranden för portabilitet Ett datasubjekt kan göra en begäran om dataportabilitet,
vilket bland annat betyder att man måste exportera
datasubjektets personuppgifter från ditt system och
tillhandahålla dem i ett strukturerat format som ofta används.
Om du vill svara på förfrågningarna använder du Verktyg för
datasekretess för att exportera personuppgifter till en Excel-
fil eller ett RapidStart-konfigurationspaket. Med Excel kan du
redigera personuppgifterna och spara dem i ett format som
används ofta och som är maskinläsbart, som CSV- eller XML.
För RapidStart-konfigurationspaket kan du konfigurera
huvuddatatabeller och relaterade tabeller som innehåller
personuppgifter. 

Obs! när du exporterar data anger du en lägsta
känslighetsnivå. Exporten omfattar minsta och alla
känslighetsnivåer ovanför. Till exempel om du vill exportera
data som klassificeras som personliga omfattar även exporten
data som klassificeras som känsliga data. 

När du exporterar data för den registrerade, letar Verktyg för
datasekretess efter direkta relationer mellan den registrerade
och data som är relaterad till den berörda personen. Indirekta
samband mellan data som är relaterade till den berörda
personen och övriga data exporteras inte automatiskt av
Verktyg för datasekretess. Exempelvis tabellen Kontakt
innehåller en direkt relaterad Kontaktprofilsvarsdata och
tabellen Kontaktprofilsvar är information som rör data från
profilfrågor. Om du vill exportera profilfrågor måste du också
lägga till den här tabellen manuellt som en rad med lämpliga
filter i konfigurationspaketet som Verktyg för datasekretess
skapar.

Uppgiftssubjekt kan begära olika typer av åtgärder avseende deras personuppgifter. Exempelvis under de
Allmänna dataskyddsbestämmelserna (GDPR), har bosatta inom EU rätt att begära export, borttagning och
ändring av deras personuppgifter. Detta kallas registrerades begäran. Om du har klassificerat känsligheten i dina
data och är säker på att de är korrekta, kan en administratör svara på begäranden med hjälp av alternativen under
fliken Datasekretess u rollcentret IT-chef. Läs mer om klassificering av data och klassificering av datakänslighet i
Dynamics 365 Business Central, se Klassificering av data och Klassificering av datakänslighet.

Följande tabell innehåller exempel på olika typer av förfrågningar som du kan svara på.

Även om vi tillhandahåller funktioner för att svara på den här typen av begäran och därmed erbjuder tillgång till
personuppgifter, så är det ditt ansvar att se till att personliga och känsliga data finns och klassificeras på rätt sätt.

https://docs.microsoft.com/dynamics-nav/classifying-data?toc=/dynamics365/business-central/toc.json


Begäranden om borttagning En person kan begära att du tar bort deras personuppgifter.
Det finns flera sätt att ta bort personlig information med hjälp
av anpassningsfunktionerna, men du bär ansvaret för beslut
och genomförande. I vissa fall kan du välja att redigera data
direkt, till exempel ta bort en kontakt och sedan köra batch-
jobbet Ta bort avbruten för att ta bort interaktioner för
kontakten. 

Obs: Om du har angett ett datum i fältet Dokumentet kan
tas bort före på sidan Försäljningsinställningar eller
Inköpsinställningar sidor kan du behöva ändra datumet så
att du kan ta bort bokförda försäljnings- och inköpsdokument
som du har skrivit ut och som har bokföringsdatum som
infaller på eller före detta datum.

Begäranden om rättning En person kan begära att du korrigerar felaktiga
personuppgifter. Detta kan göras på olika sätt. I vissa fall kan
du exportera listor till Excel för att snabbt massredigera flera
poster och sedan importera den uppdaterade informationen.
Mer information finns i Exportera dina affärsdata till Excel. Du
kan även manuellt redigera fält som innehåller
personuppgifter, till exempel redigera information om en kund
på kundkortet. Transaktionsposter som till exempel Allmänt,
Kund och Redovisning av skattetransaktioner är emellertid
nödvändiga för integriteten i företagets
resursplaneringssystem. Om du lagrar personuppgifter i
affärstransaktionsposter, överväg då att du använda
anpassningsfunktionerna för att ändra dessa personuppgifter.

FÖRFRÅGAN - TYP BESKRIVNING OCH FÖRESLAGNA SVAR

Begränsa databearbetning för datasubjekt

Hantera begäranden av registrerade i test

Ett datasubjekt kan begära att du tillfälligt slutar bearbeta deras personuppgifter. Om du vill tillgodose en sådan
begära, kan du markera posten som blockerad av sekretesskäl i syfte att sluta bearbeta deras data. När en post har
markerats som spärrad kan du inte skapa nya transaktioner som använder posten. Du kan till exempel inte skapa
en ny faktura för en kund när antingen kunden eller säljaren är spärrad. För att markera ett datasubjekt som
blockerat. öppna datasubjektets kort, till exempel kund-, leverantörs- eller kontaktkort, och välj kryssrutan
Sekretessblockerad. Du kan behöva välja Visa fler för att visa fältet.

Vissa typer av personuppgifter som ingår i ditt Office 365-konto och kräver administrativ behörighet för att
exportera, om du får en begäran av registrerad person om data från en användare för den här typen av
personuppgifter enligt allmänna dataskyddsförordningen (GNPR). Processen för att hantera begäranden från
registrerade är olika beroende på vilken typ av Business Central-innehavare.

Om du har en betald prenumeration för Business Central, måste du kontakta företagets innehavaradministratör
om du vill göra en registrerades begäran. Administratören har administratörsrättigheter och verktygen för att
uppfylla begäran.

Om du har registrerat dig för Business Central från de test, och du inte har flyttat från denna testversion till en
betald prenumeration av administratörsinnehavare och du kan uppfylla en registrerades begäran i Arbets- och
skolsekretess i Azure -portalen. Här kan du exportera och hämta dina personuppgifter.

Du kan avsluta ditt konto på sidan Arbete- och skolsekretess och du kan även avsluta ditt konto. Vi
rekommenderar emellertid att du ser till att du har exporterat och tagit bort alla data först eftersom om du tar
bort ditt konto förlorar du åtkomst till Business Central.

https://trials.dynamics.com/
https://portal.azure.com#blade/Microsoft_AAD_IAM/GDPRViralBlade


Exportera Data från tabeller som inte klassificeras av registrerade

Hantera data om minderåriga

NOTENOTE

Se även

Du kan fortfarande markera personer som blockerats på grund av sekretess- och export, redigera eller ta bort
transaktioner enligt beskrivningen på annat ställe i den här artikeln.

Om det finns en situation där du måste exportera data som inte klassificeras på ett sätt så att den exporteras
automatiskt, till exempel data från tabellen profilsvar måste du göra följande:

Beakta om du verkligen vill eller behöver exportera dessa ytterligare data som inte är relaterad till kontakten,
vilket innebär att den har någon direkt inverkan på den
Lägg till den här tabellen och relationen manuellt till snabbstartpaketet och exportera direkt från
snabbstartpaketet – det är därför vi skapar ett snabbstartpaketet åt dig, så att du kan ändra den i situationer
som den här.

Om en kontaktperson ålder understiger åldern för juridiskt godkännande enligt lagstiftningen i din region, anger
du detta genom att välja kryssrutan Minderårig på kortet Kontakt. När du gör detta väljs kryssrutan
Sekretessblockerad automatiskt. När du får samtycke från minderårigs förälder eller vårdnadshavare kan du
välja kryssrutan Föräldrarnas samtycke mottaget om du vill låsa upp kontakten. Även om du kan behandla
personuppgifter för minderåriga kan du inte använda profileringsfunktionen i Dynamics 365 Sales.

Ändringsloggen kan registrera information som till exempel när och av vem kryssrutan Föräldrarnas samtycke mottaget
har valts. En administratör kan konfigurera detta genom att välja guiden Ändra logginställning och även välja kryssrutan
Loggändringar för föräldrars samtycke har mottagits på kortet Kontakt. Mer information finns i Logga ändringar.

Klassificering av Data
Klassificera datakänslighet
Exportera dina affärsdata till Excel
Logga ändringar
Registrerades begäran för GDPR

https://docs.microsoft.com/dynamics-nav/classifying-data?toc=/dynamics365/business-central/toc.json
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/compliance/gdpr-data-subject-requests


Skapa nya företag i Business Central
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Skapa nytt företag

NOTENOTE

Företagsinställning

I Business Central tillhör behållaren för affärsdata en affärsenhet eller juridisk person som kallas ett företag. När
du registrerar dig för Business Central får du ett demonstrationsföretag och ett tomt företag, Mitt företag. Att
växla mellan företag är enkelt - gå bara till Mina inställningar och flytta till det andra företaget. Men du kan
också skapa nya företag i Business Central, beroende på dina affärsbehov. När du skapar ett nytt företag får du
hjälp med de grundläggande inställningarna av en assisterad konfiguration. Du kan sedan importera relevanta
data från ditt gamla system eller från något annat företag i Business Central.

Om du bestämmer dig för att lägga till ett företag till din Business Central kan du använda den assisterade
inställningsguiden Skapa nytt företag för att komma igång. Assisterad konfiguration är tillgänglig från sidan
Företag och från sökfunktionen i fältet Företag i Mina inställningar.

Den assisterade konfigurationen erbjuder tre mallar:

Utvärdering - exempeldata
Detta skapar ett företag som liknar demonstrationsföretaget med exempeldata och inställningsdata.
Produktion - endast inställningsdata
Detta skapar ett företag som liknar Mitt företag med inställningsdata, men utan exempeldata.
Avancerad utvärdering - fullständiga exempeldata Detta skapar ett företag med inställningar och
fullständig exempeldata för alla funktioner, till exempel produktion och service.
Skapa ny - Inga data
Detta skapar ett tomt företag utan inställningsdata.

Om du vill komma igång snabbt med ett nytt företag väljer du Produktion - endast inställningsdata och
importerar sedan dina egna affärsdata, till exempel kunder, artiklar och leverantörer. Välj mallen Nytt om du vill
ställa in allt från början. Om så är fallet kan du använda den assisterade konfigurationen Företagsinställningar
som hjälper dig att komma igång med grundläggande inställningsdata.

När du skapar ett nytt företag tar detnågra minuter innan du kan öppna det i Business Central. Inställningsstatus på sidan
Företag visas när det nya företaget är redo för dig. Sedan kan du växla till det nya företaget med hjälp av Mina
inställningar.

Du kan skapa valfritt antal nya företag under en utvärderingsversion på 30 dagar, men de kan bara användas
under utvärderingsperioden. Kontakta din Business Central-partner för mer information.

När du loggar in på ett nytt företag körs guiden företagsinställningar automatiskt och hjälper dig att komma
igång. Du kommer att få information om företaget, till exempel adress, bankuppgifter och
lagervärderingsprincip. Vi ber om denna information eftersom den används som grund för många områden i
Business Central som du sedan inte måste konfigurera manuellt senare.

Till exempel din företagsadress ingår i fakturor och andra dokument, din bankinformation används i betalningar
och värderingsprincipen används för att beräkna priser och även lagervärdering.



Se även

När du har grundläggande inställningar på plats kan du ställa in återstående huvudområden. Sedan är du redo
att lägga till affärsdata som t.ex. kunder och leverantörer. Mer information finns i Skapa Business Central.

Anpassa Business Central
Ställa in Business Central
Importera verksamhetsdata från andra finanssystem
Ändra grundinställningar
Komma igång



Revision av ändringar i Business Central
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IMPORTANTIMPORTANT

Arbeta med ändringsloggen

Arbeta med aktivitetsloggar

Se även

Du kan aktivera ändringsloggen i Business Central så att du får en historik över aktiviteter. Loggen är baserad på
ändringar av data i tabeller som du spårar. På sidan Poster i ändringslogg sorteras poster kronologiskt och visar
de ändringar som har gjorts i fälten i de angivna posterna. I ändringsloggen samlas alla ändringar som gjorts i
tabellen.

En användares ändringar visas inte i ändringsloggtransaktioner förrän sessionen har startats om, vilket sker i följande fall: 

Sessionen har upphört att gälla och har uppdaterats.
Användaren valde ett annat företag eller rollcenter.
Den användaren har loggat ut och in igen.

Ett vanligt problem i många ekonomisystem är att ta reda på var fel och ändringar av data har sina ursprung. Det
kan vara allt från ett felaktigt kundtelefonnummer till en felaktig bokföring i redovisningen. Med ändringsloggen
kan du spåra alla direkta ändringar som användare gör av data i databasen. Du måste ange vad du vill att
systemet ska logga för varje tabell och fält och därefter måste du aktivera ändringsloggen.

Du aktiverar och avaktiverar ändringsloggen på sidan Ändringslogg inställning. När en användare aktiverar
eller inaktiverar ändringsloggen, loggas denna aktivitet så du kan alltid se vilken användare som har inaktiverat
respektive återaktiverat ändringsloggen.

På sidan Ändringslogginställningar om du väljer åtgärden Tabeller kan du ange vilka tabeller som du vill spåra
ändringar för och vilka ändringar som ska spåras. Business Central spårar även nummer av systemtabeller.

När du har skapat ändringsloggen och aktiverat den, och gjort en ändring av data, kan du visa och filtrera
ändringen på sidan Ändringslogg transaktioner. Om du vill ta bort transaktioner kan du göra det på sidan ta
bort ändringsloggtransaktioner, där du kan ange filter baserat på datum och tider.

På vissa sidor i Business Central kan du visa en aktivitetslogg som visar status och eventuella fel från filer som du
exporterar från eller importerar till Business Central.

Informationen visas i fönstret Aktivitetslogg enligt kontexten den öppnas från. Du kan öppna fönstret från sidan
Inställning av dokumentutbytestjänst, Inkommande dokument, Bokförd försäljningsfaktura och
Bokförd försäljningskreditnota. Du kan tömma listan över loggposter eller bara rensa listan över poster som är
äldre än 7 dagar.

Ändra grundinställningar
Sortering
Söka efter sidor och information med berätta
Hantera användare och behörigheter
Arbeta med Business Central

https://docs.microsoft.com/sv-se/dynamics365/business-central/ui-sorting




Använda jobbköer för att schemalägga uppgifter
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Att ställa in bakgrundsbokföring med jobbköer

Med jobbköer i Business Central kan användarna schemalägga och köra specifika rapporter och kodenheter. Du
kan ange att jobb ska köras en gång eller återkommande. Du kanske till exempel vill köra rapporten Säljare
försäljningsstatistik varje vecka, för att spåra försäljningen per säljare under en vecka, eller så kanske du vill
köra kodenheten E-postkö för bearbetningstjänst dagligen, för att vara säker på att aktuella e-
postmeddelanden till kunder angående deras serviceorder skickas ut i tid.

Sidan Jobbkötransaktioner fönstret visas alla aktuella jobb. Om du lägger till en ny jobbkötransaktion som du
vill schemalägga, måste du ange information om typen av objekt du vill köra, till exempel en rapport eller
kodenhet för objekttypen, namnet och objekt-ID för objektet som ska köras. Du kan också lägga till parametrar
för att ange beteendet för jobbkötransaktionen. Du kan t.ex lägga till en planeringsparameter om att endast
skicka bokförda försäljningsorder. Du måste ha behörighet att köra en viss rapport eller kodenhet, annars
returneras ett fel när jobbkön körs.

En jobbkö kan ha många transaktioner, som är de projekt som dokumentkön hanterar och kör. Information i
transaktionen anger vilken rapport eller kodenhet som körs, när och hur ofta transaktionen körs, i vilken
kategori projekt löper, och hur det körs.

Jobbköer är ett effektivt verktyg som schemalägger körning av affärsprocesser i bakgrunden, till exempel när
flera användare prövar att bokföra försäljningsorder, men endast en order kan behandlas i taget. Alternativt kan
du behöva planera bokföringar vid tidpunkter när det passar organisationen. Det kan till exempel passa bra för
din verksamhet att köra vissa rutiner, när den mesta datainmatningen för dagen har slutförts.

Detta åstadkommer du genom att ställa in jobbkön till att köra olika batch-bokföringsrapporter som t.ex.
batch-bokför förs.order, batch-bokför försäljningsfakturor, batch-bokför förs.returorder och batch-
bokför försäljningskreditnotor. Mer information finns i Att skapa en jobbkötransaktion för
bakgrundsbokföring av försäljningsorder.

Business Central stöder bokföring i bakgrunden för alla försäljnings-, inköps- och servicedokument.

Nedan beskrivs hur du ställer in bakgrundsbokföring av försäljningsorder. Momenten är liknande för inköp och
en service.

1. Välj ikonen  och ange Försäljningsinställningar och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan Försäljningsinställningar markerar du kryssrutan Bokför med jobbkö.

3. Välj fältet Kategorikod för jobbkö och välj kategorin FÖRSBOKF för att filtrera till jobbkötransaktioner
för bokföring av försäljningsorder.

Ett jobbköobjekt, codeunit 88 försäljningspost via jobbkö, har skapats. Fortsätt med att aktivera den
på sidan jobbkötransaktioner.

4. Välj ikonen  och ange jobbkötransaktioner och välj sedan relaterad länk.

5. På sidan jobbkötransaktioner väljer du åtgärden ny.

6. I fältet objekttyp som ska köras väljer du Codeunit.

7. I fältet Objekt-ID som ska köras väljer du 88, försäljningspost via jobbkö.



   

IMPORTANTIMPORTANT

Skapa en jobbkötransaktion för batchbokföring av försäljningsorder

NOTENOTE

Inga andra fält som är relevanta för det här scenariot.

8. Välj åtgärden Ställ in status till klar.

9. Bokför en försäljningsorder för att verifiera att jobbkön arbetar som förväntat. Mer information finns i
Sälja produkter.

10. Granska på sidan Loggtransaktioner för jobbkö om försäljningsordern har bokförts. Mer information
finns i Visa status eller fel i jobbkön.

Om du även vill skriva ut försäljningsdokument när de är bokförda, markera kryssrutan Bokför och skriv ut
med jobbkön på sidan Försäljningsinställningar.

Om du ställer in ett jobb som ska bokföra och skriva ut dokument och skrivaren visar en dialogruta, exempelvis en
begäran för autentiseringsuppgifter eller en varning om låg bläcknivå, bokförs dokumentet men skrivs inte ut.
Motsvarande jobbköpost gör slutligen timeout, och Status fältet anges till Fel. Därmed rekommenderar vi att du inte
använder en skrivarinställning som kräver interaktioner med skrivaredialogrutor tillsammans med bakgrundsbokföring.

I följande procedur beskrivs hur du ställer in rapporten batch-bokföra försäljningsorder till att automatiskt
bokföra släppta försäljningsorder klockan 16:00 på veckodagar.

1. Välj ikonen  och ange jobbkötransaktioner och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Ny.
3. I fältet objekttyp som ska köras väljer du Rapport.
4. I fältet Objekt-ID som ska köras väljer du 296, Batch-bokför förs.order.
5. Markera kryssrutan Rapportbegäransida.
6. På begäransidan batch-bokföra försäljningsorder definierar du vad som ska tas med vid automatisk

bokföring av försäljningsorder och väljer knappen OK.
7. Markera de relevanta kryssrutorna från kör på måndagar till kör på fredagar.
8. I fältet starttid anger du kl. 16:00.
9. Välj åtgärden Ställ in status till klar.

Försäljningsorder som är redo att bokföras kommer nu att bokföras varje veckodag klockan 16:00.

Om jobbkön inte kan bokföra försäljningsorder, ändras status till Fel, och försäljningsordern läggs till listan över
försäljningsorder som användaren måste att hantera manuellt. Mer information finns i Visa status eller fel i jobbkön.

När jobbköer är inställda och körs kan status ändras enligt följande inom varje återkommande period:

Stoppad
Klar
Pågående
Fel
Avslutad

När ett projekt har slutförts korrekt, tas det bort från listan över jobbkötransaktioner, om det inte är ett
återkommande projekt. Om det är ett återkommande projekt justeras fältet tidigaste starttiden till att visa
nästa gång projektet förväntas köras.



      Så här visar du status eller fel i jobbkön

Så här visar du status för ett projektSå här visar du status för ett projekt

Så här visar du status från ett försäljnings- eller inköpsdokumentSå här visar du status från ett försäljnings- eller inköpsdokument

Min jobbködel

Så här kan du visa ett fel från delen Min jobbköSå här kan du visa ett fel från delen Min jobbkö

Säkerhet

IMPORTANTIMPORTANT

Använda jobbköer effektivt

Data som skapas när en jobbkö körs lagras i databasen, så att du kan felsöka jobbköfel.

1. Välj ikonen  och ange jobbkötransaktioner och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan jobbkötransaktioner väljer du en jobbkötransaktion, och väljer sedan åtgärden loggposter.

1. Från det dokument som du har provat att bokföra med jobbkön, väljer du fältet Status för jobbkö som
innehåller fel.

2. Granska felmeddelande och lös problemet.

I Min jobbködel i ditt rollcenter visas de jobbköer som du har inlett men som ännu inte slutfört. Som standard
visas inte delen, så du behöver lägga till den i ditt rollcenter. Mer information finns i Ändra grundläggande
inställningar.

I den här delen kan du se dokument med ditt ID i fältet Tilldelat användar-ID so behandlas eller står i kö,
inklusive de som är relaterade till bakgrundsbokföring. Här ser du snabbt om det har uppstått ett fel i
bokföringen av ett dokument, eller om det finns fel i en jobbkötransaktion. Delen ger dig också möjlighet att
makulera en dokumentbokföring, om den inte körs.

1. På en transaktion med statusen fel, väljer du åtgärden Visa felet.
2. Granska felmeddelande och lös problemet.

Jobbkötransaktioner körs baserat på behörigheter. De behörigheterna måste tillåta att rapporten eller
kodmodulen körs.

När en jobbkö aktiveras manuellt, körs den med autentiseringsuppgifterna för den användaren. När en jobbkö
aktiveras som en schemalagd uppgift, körs den med autentiseringsuppgifterna för serverinstansen. När ett jobb
körs, körs det med autentiseringsuppgifterna för jobbkön som aktiverar det. Dock, måste användaren som
skapade den jobbkötransaktionen, även ha behörigheter. När ett jobb är Kör i användarsession (till exempel i
bakgrundsbokföring), körs det med autentiseringsuppgifterna för den användare som skapade jobbet.

Om du använder behörighetsuppsättningen SUPER som följer med demolicensen för Business Central, har du och dina
användare behörigheter att köra alla artiklar. I det här fallet begränsas tillgång för varje användare endast av behörighet
för data.

Jobbkötransaktionsposten har flera fält för att överföra parametrar till en kodmodul som du har angett ska
köras med en jobbkö. Det innebär att även kodenheter, som ska köras via jobbkön, måste anges med
jobbkötransaktionsposten som en parameter i utlösaren OnRun. Det hjälper till att ge ytterligare en nivå av
säkerhet, eftersom det hindrar användare från att köra slumpmässiga kodmoduler via jobbkön. Om användaren
måste överföra parametrar till en rapport, är det enda sättet att göra det att låta rapportkörningen ingå i en
kodmodul, som sedan analyserar inparametrarna och anger dem i rapporten, innan den körs.



Se även
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Hantera dokument
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Ta bort dokument

Se även

En central roll, till exempel programadministratören, måste regelbundet hantera historiska dokument genom att ta
bort eller komprimera dem.

I vissa fall kan det hända att du behöver ta bort fakturerade inköpsorder som inte raderats. I Business Central
kontrolleras att borttagna inköpsorder har fakturerats helt. Du kan inte ta bort order som inte har fakturerats och
inlevererats helt.

Returorder tas vanligtvis bort när de har fakturerats. När du bokför en faktura överförs den till sidan Bokförd
inköpskreditnota. Om du har markerat kryssrutan Returutleverans i kreditnota på sidan Inköpsinställningar
överförs fakturan till sidan Bokförd returutleverans. Du kan ta bort dokumenten med hjälp av batch-jobbet Ta
bort faktrd inköpsret.order. Innan du tar bort, kontrollerar batch-jobbet om inköpsreturorder är helt levererade
eller fakturerade.

Avropsorder tas inte bort när du har behandlat och fakturerat alla relaterade inköpsorder. Du kan ta bort
avropsorder med batch-jobbet Ta bort fakturerade avropsorder.

Fakturerade serviceorder tas vanligtvis bort när de har fakturerats helt. När en faktura bokförs skapas en
motsvarande transaktion på sidan Bokförda servicefakturor. Det bokförda dokumentet kan visas från sidan
Bokförd servicefaktura.

Tjänsteordern tas inte bort automatiskt, men om det totala antalet i ordern inte har bokförts från själva
serviceordern, utan från sidan Servicefaktura, gäller följande. Då kan du behöva ta bort fakturerade order som
inte har tagits bort. Du kan göra detta genom att köra batch-jobbet Ta bort fakturerade serviceorder.

Administration



Publicera en webbtjänst
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Skapa och publicera en webbtjänst

Så här Skapa och publicera en webbtjänstSå här Skapa och publicera en webbtjänst

IMPORTANTIMPORTANT

Om du vill kontrollera tillgängligheten av en webbtjänstOm du vill kontrollera tillgängligheten av en webbtjänst

https://api.businesscentral.dynamics.com/v1.0/OData/Company('CRONUS International Ltd.')/Customer  

Webbtjänster är en enklare sätt att göra applikationfunktioner tillgängliga för en mängd olika externa system och användare. Business
Central innehåller ett antal objekt som visas som webbtjänster som standard på grund av integrationen med andra Microsoft-tjänster, men
du kan också lägga till andra webbtjänster.

Du skapar en webbtjänst på Business Central-klienten. Sedan måste Du publicerar webbtjänsten för att göra den tillgänglig att serva
förfrågningar över nätverket. Användare kan upptäcka webbtjänster, genom att styra en webbläsare på serverplatsen och begär en lista över
tillgängliga tjänster. När du publicerar en webbtjänst, blir den direkt tillgänglig i nätverket för autentiserade användare. Alla behöriga
användare kan komma åt metadata för webbtjänster, men endast användare, som har tillräcklig behörighet kan komma åt faktiska data.

Följande Moment beskriver hur du skapar och publicerar en webbtjänst.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Webbtjänster och välj sedan relaterad länk.

2. Välj Nytt på sidan Webbtjänster. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Codeunit och Sida är giltiga typer för SOAP-webbtjänster. Sida och fråga är giltiga typer för OData-webbtjänster.
Om databasen innehåller flera företag, kan du välja ett objekt-ID som är unikt för ett av företagen.
Tjänstnamnet visas för konsumenter av din webbtjänsten och utgör basen för att identifiera och för att särskilja webbtjänster, så se till att välja ett
meningsfullt namn.

3. Markera kryssrutan i kolumnen Publicerat.

När du publicerar webbtjänsten kan du, i fälten OData-URL och SOAP-URL, se URL som genereras för webbtjänsten. Du kan testa
webbtjänsten omedelbart, genom att välja länkarna i de fälten OData-URL och SOAP-URL. Om du vill kan du kopiera värdet i fältet och
spara det för senare användning.

För kodenheter som har publicerats som en SOAP-webbtjänst, måste de metoder som visas i kodenheten vara markerade med [External]  i koden.

När du publicerar en webbtjänst, är den tillgänglig för externa parter. Du kan kontrollera tillgängligheten för den webbtjänsten, genom att
använda en webbläsare, eller så kan du välja länken i fälten OData-URL och SOAP-URL på sidan Webbtjänster. Följande tillvägagångssätt
visar hur du kan kontrollera tillgängligheten av webbtjänsten för senare användning.

TYP SYNTAX EXEMPEL

SOAP https://api.businesscentral.dynamics.com/versio
n/innehavare/WS/CompanyName/enhet/

https://api.businesscentral.dynamics.com/v1.0/a10b3ee6-
d9a2-42fe-926f-
946e23bb8ddd/WS/CRONUS%20USA%2C%20Inc./Page/InvoiceDocument

OData V4 https://api.businesscentral.dynamics.com/versio
n/innehavare/ODataV4/Company('CompanyN
ame')/enhet

https://api.businesscentral.dynamics.com/v1.0/a10b3ee6-d9a2-42fe-926f-
946e23bb8ddd/ODataV4/Company('CRONUS%20USA%2C%20Inc.')/InvoiceDocument

Företagsnamnsfältet är skiftlägeskänsligt.

1. Ange den relevanta URL.en i din webbläsare. Följande tabell visar vilka olika typer av URL som du kan ange för olika webbtjänsttyper.

2. Granska informationen som visas i webbläsaren. Kontrollera att du kan visa namnet på webbtjänsten som du har skapat.

När du öppnar en webbtjänst, och du vill skriva data tillbaka till Business Central, måste du ange företagsnamn. Du kan skriva in företaget
som en del av URI som visas i exempel, eller så kan du skriva in företaget som en del av frågaparametrarna. Till exempel pekar följande
URI.er på samma OData-webbtjänst och båda är giltiga URI:er.



https://api.businesscentral.dynamics.com/v1.0/OData/Customer?company='CRONUS International Ltd.'  

Se även
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https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/webservices/web-services


Konfigurera API-mallar
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Konfigurera enhetsmall

Tilldela mallen till en API

Se även

API-bibliotek för Business Central ger en förenklad representation av de underliggande enheterna. Alla
egenskaper i programmet är inte tillgängliga via den associerade API. Sidan API-inställningar låter dig definiera
mallar som används för att fylla i tomma egenskaper på en enhet när du skapar en POST-åtgärd via API.

Till exempel en konfigurationsmall har definierats för artikelenheten när en ny post skapas genom artiklarnas API,
alla egenskaper för ny artikel som inte har definierats i API får fyllas på från den valda mallen. Om till exempel
inget värde har angetts för fältet Produktbokföringsmall via API:n, men värdet som definieras i den valda mallen
och sedan används den bokföringsmall som definierats i mallen till det nya objektet.

Om du vill använda mallar med API-biblioteket, måste du först ställa in och ange egenskaper för mallarna. Du kan
ställa in dessa mallar på sidan Konfigurationsmallar. Mer information finns också i Så här förbereder du
migrering av kunddata.

Om du vill tilldela en mall till en API måste du gå igenom följande steg.

1. Välj ikonen  och ange API-inställningar och välj sedan relaterad länk.
2. Välja nytt, och välj sedan värdet Order för posten.

Om det finns mer än en mall som har valts för en API (Sid-ID), tillämpas mallarna i den ordning som definieras
i kolumnen Order.
När varje mall används, används bara fältvärden som definieras i mallen för fält som inte redan har ett värde
som definierats, antingen uttryckligen i API eller i en tidigare använd mall i ordern.

3. Välj ett värde för Sid-ID .
Detta är sidan för API som mallen ska användas. Sökning Sid-ID visar en lista över alla API:er i biblioteket.

4. Välj ett värde i fältet Mallkod.
Mallkod är koden för den mall som definierats på sidan Konfigurationsmallar. Mallvärdena som är
definierade som är kopplade till API.

5. I fältet villkor anger du vilken mall som ska användas.
Definierad mall kopplas till en ny post som skapas via API och bara om de villkor som anges i fältet villkor
uppfylls av de värden som redan har angetts för den nya instansen av enheten.

API-dokumentation
Utveckla anslutningsprogram förBusiness Central
Aktivera API:er
Slutpunkter för API:er
Konfigurera ett företag med RapidStart Services
Administration

https://docs.microsoft.com/dynamics-nav/fin-graph
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/devenv-develop-connect-apps
https://docs.microsoft.com/dynamics-nav/enabling-apis-for-dynamics-nav
https://docs.microsoft.com/dynamics-nav/endpoints-apis-for-dynamics


Hantera datakryptering
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NOTENOTE

Se även

Du kan kryptera data på Business Central-servern genom att skapa nya eller importera befintliga
krypteringsnycklar som aktiverar på Business Central-serverinstansen med anslutningen till databasen.

Mer information finns i kryptering av data i Dynamics 365 Business Central i Hjälp för utvecklare och IT-proffs.

Du kan bara aktivera eller inaktivera kryptering om du använder en lokal version av Business Central. Kryptering är alltid
aktiverat för online-versioner och du kan inte inaktivera det.

Administration

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/devenv-encrypting-data


Behöver du mer tid för att bestämma om du ska
prenumerera?
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Vad händer om min utvärderingsperiod är slut?

Så här utökar du utvärderingsperioden

Se även

Det är viktigt att fatta rätt beslut när du väljer ett affärsprogram och vi vet att det kan ta tid att utforska alla hörnen
i Business Central. Om du behöver mer tid för att slutföra utvärderingen kan du utöka utvärderingsperioden själv i
ytterligare 30 dagar. När utgångsdatumet för utvärderingsperioden närmar sig visar vi ett meddelande när du
loggar in. Meddelandet innehåller en länk till guiden utöka utvärderingsperioden som du kan använda för att
utöka utvärderingsperioden. De extra 30 dagarna startar när du väljer utöka utvärderingsperioden i guiden.

Utöka utvärderingsperioden själv är en engångsföreteelse. Du kan inte utöka den två gånger, åtminstone inte själv.
Om du redan har utökat perioden kan din Microsoft-partner utöka den åt dig igen. Det är en engångsföreteelse.
Om du inte redan arbetar med en partner kan länken nedan hjälpa dig att hitta en: kontakta en partner.

Om den första utvärderingsperioden på 30 dagar har gått ut kan du utöka den själv och du kan köra på som
vanligt. Logga bara in på demonstrationsföretaget och starta guiden utöka försöksperioden från meddelandet.
Om du har skapat ditt företag kan du logga ut och sedan logga in igen med inloggningsuppgifterna för företaget.
Om den utökade utvärderingsperioden förfaller, kan du prenumerera på Business Central inom 90 dagar och
fortsätta att arbeta i det företag som du har skapat. Vi tar bort företaget och raderar ditt företag efter 90 dagar.

1. Logga in på Business Central.
2. I meddelandet överst i arbetsytan väljer du utöka utvärderingsperioden.

Skapa nya företag
Tillgång till förhandsgranskning

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2038439
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=828659


Inspektera sidor i Business Central
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Arbeta med sidinspektion

Funktionen för sidinspektion låter dig hämta information om en sida, ge insikt i sidans design, de olika element
som utgör grunden för sidan och källan för de data som visas. Sidinspektion är särskilt utformad för
administratörer, privilegierade användare, supportpersonal och utvecklare. Den är perfekt för att lära sig
datamodellen bakom en sida och felsökning. Om det till exempel uppstår problem med en sida, kan du använda
granskning på sidan för att hämta information som vidarebefordras till systemadministratören eller
supportpersonal.

Du startar sidgranskning från sidan hjälp och support. Välj frågetecknet i övre högra hörnet, välj hjälp och
support och välj Kontrollera sidor och data. Du kan bara använda kortkommandot Ctrl + Alt + F1.

Rutan sidinspektion visas på sidan. I följande figur visas rutan Sidinspektion på sidan försäljningsorder.

När rutan Sidinspektion först öppnats, visas information som tillhör objektet på huvudsidan.

Använd tangentbord eller pekdon för att flytta markeringen till olika element på sidan. När du väljer en faktabox
eller en del av huvudsidan markeras markeringsområdet med en ram och rutan Sidinspektion visar information
om det valda elementet. Till exempel föregående bild visar information om listan som en del på sidan
försäljningsorder. När du navigerar mellan sidorna i programmet kommer rutan Sidinspektion att uppdateras
automatiskt med sidinformation allt eftersom.

För mer information om vad som ska visas i sidisnpektionen, se Inspektera och felsöka sidor i hjälpavsnittet för
Business Central-utvecklare och IT-proffs.

https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/devenv-inspecting-pages


Kontrollera åtkomst till information om sidinspektion

Se även

Om du inte kan se de information som borde finnas i rutan Sidinspektion har du förmodligen inte behörighet,
som beskrivs i nästa avsnitt.

Som administratör kan du styra åtkomsten till alla detaljer som visas i rutan Sidinspektion genom att konfigurera
de behörigheter som användaren har. Om du vill ge en användarbehörighet till alla detaljer, ge användarna
behörigheten Utföra i System objekt 5330. Du kan bevilja behörighet med hjälp av en behörighetsuppsättning
(som felsöka D365) eller en användargrupp (som felsöka D365). Mer information om behörigheter finns i
Hantera användare och behörigheter.

Användare som inte har beviljats behörighet för systemobjekt 5330 kan fortfarande få åtkomst till rutan
sidinspektion, men de kommer endast att se fälten Sida och Tabell som visar grundläggande information att de
kan vidarebefordra till deras supportteam.

Arbeta med Business Central



Skapa en miljö för begränsat läge
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Skapa miljö för begränsat läge.

Begränsat läge (förhandsgranskning) är en instans av Business Central utanför produktionsmiljön. Isolerad från
produktionen är begränsat läge stället för att säkert utforska, lära sig, demonstrera, utveckla och testa tjänsten
utan att risk för att data och inställningar påverkas i din produktionsmiljö.

Du måste ha en prenumeration på Business Central för att skapa begränsat läge. Det kan bara finnas ett
begränsat läge per prenumeration.

1. Logga in i din instans för produktionsmiljö i Business Central-tjänsten.

2. Välj ikonen  och ange Miljö för begränsat läge och välj sedan relaterad länk.

NOTENOTE

3. Klicka på knappen Skapa.

En annan flik med Business Central öppnas där du kan slutföra inställningarna i miljön för begränsat läge.

Om du har ett popup-fönster aktiverat i din webbläsare, kan du ändra koden så att URL-adresser tillåts från
adressen *.businesscentral.dynamics.com.

4. När begränsat läge är klart, omdirigeras till välkomstguiden för begränsat läge.

NOTENOTE

NOTENOTE

5. Välj knappen lär dig mer om du vill läsa om scenarier som du kan prova i en miljö för begränsat läge eller
välja knappen Stäng för att fortsätta till rollcenter för din Business Central-miljö för begränsat läge.

Högst upp i Rollcentret visas ett meddelande att informera dig om att det är begränsat läge. Du kan också
se miljötypen i namnlisten på klienten.

En miljö för begränsat läge som skapas på det här sättet innehåller endast standarddemonstrationsdata för
CRONUS-företaget. Inga data kopieras till eller på annat sätt överförs från produktionsmiljön.

Du kan också skapa en miljö för begränsat läge som innehåller produktionsdata. Du måste göra detta i
administrationscentret. Mer information finns i Hantera miljöer i hjälpen för utvecklare och IT-proffs.

6. När som helst kan du återgå till sidan begränsat läge och återställa begränsat läge.

Återställa begränsat läge tar bort den helt och skapar den sedan igen med standarddemonstrationsdata.

7. Du kan använda Business Centrals programmarstartbild om du vill växla mellan miljö för produktion och
begränsat läge.

8. Det är möjligt för en administratör eller en annan användare att begränsa eller även spärra åtkomsten för

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/tenant-admin-center-environments


Avancerade funktioner i begränsat läge
DesignerDesigner

Aktivera avancerade användareAktivera avancerade användare

Se även

vissa användare till begränsat läge. Detta kan göras med hjälp av produktens standardsäkerhetsfunktioner
som användarkort, användargrupper och behörighetsgrupper.

I begränsat läge finns i designern på klienten aktiverad, som du kan aktivera genom att markera ikonen  på
en sida.

Det går att aktivera och prova avancerade (alla) funktioner i Business Central i ett begränsat läge för innehavare
genom att ange fältet upplevelse på sidan företagsinformation.

När du har aktiverat den avancerade funktionen i en begränsad innehavare kan få du tillgång till alla vanliga
profiler (roller) och rollcenter. Du kan också skapa ett utvärderingsföretag som helt har ställts in, inklusive
demonstrationsdata och tillgång till avancerade delar av produkten.

Arbeta med Business Central



Anpassa Business Central
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NOTENOTE

DETTA KAN DU GÖRA BESKRIVNING
VEM SOM KAN SE
ÄNDRINGARNA MER INFORMATION

Ändra användarnas
arbetsyta genom att
anpassa deras tilldelade roll.

Ändra användargränssnittet
för en profil (roll) så att alla
användare av den rollen ser
en anpassad arbetsyta.
Kontrollera och hantera
användares anpassning
genom att inaktivera
möjligheten att anpassa
sidor och ta bort alla
anpassningar på sidan.

Alla användare i ett visst
företag.

Anpassa sidor för profiler

Ändra vilka element i
användargränssnittet som
visas.

Inställningen Upplevelse
anger hur stor del av
funktionen som visas i
användargränssnittet. Välj
mellan grundläggande och
premium.

Alla användare i ett visst
företag.

Ändra vilka funktioner som
visas

Aktivera färger i rollcenter
för att markera betydelse.

Konfigurera stack-ikoner
som visas i användarens
rollcenter för att inkludera
en indikator som ändrar färg
baserat på värdena i stack-
ikonerna.

Alla användare i ett visst
företag.

Skapa en färglagd indikator
på stack-ikoner

Installera ett tillägg Tillägg är som små program
som lägger till funktioner,
ändrar beteende, ger
tillgång till nya
onlinetjänster med mera. Till
exempel ger Microsoft ett
tillägg som ger integrering
med PayPal Payments
Standard.

Alla användare i alla företag. Anpassa med tillägg

Det finns olika sätt att anpassa programmet så att du och dina arbetskamrater får tillgång till det innehåll,
funktioner och uppgifter som du verkligen behöver, på ett sätt som passar ert dagliga arbete bäst. De som ser
ändringarna förlitar sig på vad du gör, enligt vad som beskrivs i denna tabell.

Förutom vad som administratörer kan anpassa kan användare anpassa sina sidor genom att lägga till, flytta, eller ta bort
fält, låsa rutor och delar. Mer information finns i Anpassa din arbetsyta.



NOTENOTE

Se även

Starta en gratis provperiod!

Alla funktionsbeskrivningar i användardokumentationen för Business Central antar Premium-upplevelsen, vilket innebär
beskrivningarna som omfattar hela gränssnittselement. Därför kan användare med grundläggande upplevelsen i vissa
avsnitt läsa om funktionerna och delar av användargränssnittet som inte visas i deras användargränssnitt. Mer information
finns i

Arbeta med Business Central

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847861


  

Anpassa sidor för profiler
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NOTENOTE

Anpassa sidor för en profil

För att visa alla anpassade sidor för en profil

För att radera anpassningar för en profil

Användare kan anpassa sidor som utgör deras arbetsyta efter eget behov. Mer information finns i Anpassa din
arbetsyta.

Administratörer kan anpassa sidor för en profil, i enlighet med den relaterade rollen eller avdelningen, så att alla
användare som tilldelats till profilen kan se den anpassade sidlayouten. Administratören anpassar sidorna med
samma funktion som användarna gör när de anpassar sidor.

En typisk företagsanvändning är en roll. En profil har därför namnet profil (roll) i användargränssnittet.

Sid anpassningen startar från profilsidan (rollerna) och administratörens startpunkt används för att hantera
användarprofiler på enskilda profilkort. Förutom att anpassa sidlayouten kan du styra olika inställningar för
profiler på profilsidan (roll) för varje profil. Mer information finns i Hantera profiler.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Profiler (roller) och välj sedan relaterad länk.

2. Markera raden för den profil du vill anpassa sidor för och välj sedan åtgärden Redigera.

3. Välj åtgärden anpassa sidor.

Business Central öppnas på en ny flik i webbläsaren för den valda profilen med banderollen anpassar
aktiverad. Banderollen anpassar ger användarna samma funktioner som banderollen Anpassa
personligt som är tillgänglig för användare.

4. Anpassa sidor enligt de behov som gäller för den aktuella rollen eller avdelningen på samma sätt som en
användare gör när du anpassar. Mer information finns i Anpassa din arbetsyta.

Använd Ctrl + klicka på en instruktion om den markeras av pilspetsen om du vill navigera under anpassningen.

5. När du är klar med att ändra layouten på en eller flera sidor, välj knappen Klar på banderollen Anpassa.

6. Stäng fliken webbläsare.

Anpassningen av sidorna har nu registrerats för profilen.

Du kan få en översikt över vilka sidor som är anpassade för en profil, t.ex. för planering som du vill anpassa
ytterligare eller ta bort.

På sidan Profil (roll), välj åtgärden Anpassade sidor.



  Så här tar du bort anpassning av specifika sidor för en profil

Se även

Du kan annullera alla anpassningar som du har gjort för en profil: Anpassningar som introduceras med ett tillägg
och anpassningar som görs av en användare tas inte bort. Du kan ta bort alla anpassningar med en annan åtgärd.
Mer information finns i så här tar du bort alla anpassningar som görs av en användare.

Välj åtgärden Profil (roll) för en anpassad profil, välj åtgärden Rensa anpassade sidor.

Layouten på sidorna för profilen återställs till standardlayouten.

Du kan ta bort individuella sidanpassningar som du har gjort för en profil. Anpassningar som introduceras med
ett tillägg och anpassningar som görs av en användare tas inte bort. Du kan ta bort specifika sidanpassningar
med en annan åtgärd. Mer information finns i Så här tar du bort alla anpassningar för en viss sida.

1. På sidan Profil (roll), välj åtgärden Anpassade sidor.
2. På sidan Profilanpassningar, välj en eller flera rader för sidanpassningar som du vill radera och välj sedan

åtgärden Radera.

Layouten på de markerade sidorna justeras efter de ändringar som du har gjort.

Anpassa din arbetsyta
Hantera profiler
Ändra grundinställningar
Ändra vilka funktioner som visas
Arbeta med Business Central



Ändra vilka funktioner som visas
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Om du väljer ett användargränssnitt för att visa eller dölja funktioner

NOTENOTE

UPPLEVELSE INVERKAN PÅ ANVÄNDARGRÄNSSNITT

Essential Visar alla åtgärder och fält för alla vanliga affärsfunktioner.

Premium Visar alla åtgärder och fält för alla företagsfunktioner, till
exempel produktion och service.

NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

Aktivera Premium-funktioner när du har uppgraderat en Plan

Business Central är utformad för att hjälpa dig att köra din verksamhet oavsett vilken verksamhet som du
befinner dig i. I kärnan av Business Central hittar du ekonomisk rapportering och försäljning-s och
inköpsprocesser. Du lägger till upplevelser till detta i enlighet med dina företagsbehov genom att ändra
inställningen för Upplevelse för företaget enligt nedan, eller genom att lägga till tillägg från AppSource. Mer
information finns i Anpassa Business Central med tillägg.

Användarupplevelsen bestämmer hur mycket av kärnafunktionaliteten som finns när du och din kolleger
använder Business Central. Du kan välja användarupplevelse för ditt företag på sidan företagsinformation i
fältet upplevelse.

Den här inställningen gäller för alla användare i företaget. Användarna kan anpassa sina egna upplevelser ännu mer
genom att ändra sidans layout och innehåll. Mer information finns i Anpassa din arbetsyta.

Följande tabell listar de upplevelser som finns tillgängliga.

De lösningar som du kan välja mellan i Business Central beror på din lösningslicens, även kallad en "plan". Information
om planerna Vital och Premium finns i Business Central på marknadsföringswebbplatsen Microsoft Dynamics 365. Se
även Business Central Licensieringsguide (kräver åtkomst till CustomerSource eller PartnerSource).

Alla vanliga användare i en lösning måste tilldelas samma plan Essential eller Premium, innan den miljön kan väljas för
företaget. En användare kan inte därmed öppna Premium-funktioner om en eller flera användare kan endast åtkomst
Essential-funktioner. Detta gäller inte för ej vanliga användare av typen gruppmedlem, intern administration, extern
revisor och delegerad administratör, som var och en tilldelas ett annat schema än andra användare i lösningen.

Användare som är tilldelade till planer i Office 365 administratörscentret i samband med det allmänna arbetet
som Business Central användare skapar. Mer information finns i Lägg till användare till Office 365 för företag

Du kan definiera vilka funktioner och sidor inom miljön som de användare som ska ha tillgång genom att

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870242
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2068931
https://support.office.com/en-us/article/Add-users-to-Office-365-for-business-435ccec3-09dd-4587-9ebd-2f3cad6bc2bc


Uppdatera planändringar i användargrupperUppdatera planändringar i användargrupper

För att välja Premium-upplevelsen.För att välja Premium-upplevelsen.

Hjälp utgår från Premium-upplevelsen

Se även

Starta en gratis provperiod!

tilldela behörighetsgrupper. Mer information finns i Hantera användare och behörigheter.

När du har gjort en ändring i planer för användare i Office 365 administratörscentret, såsom tilldelat
premiumplanen till flera användare, måste du visa ändringarna i Business Central.

1. Logga in som en administratör.
2. Välj ikonen  och ange Användare och välj sedan relaterad länk.
3. Alternativt kan du på sidan Användare välja åtgärden Uppdatera all användargrupper.

All ny information om användares planer och deras tilldelade användargrupper har nu uppdaterats enligt
ändringarna i planen.

Du kan nu fortsätta med att välja den nya miljön.

1. Välj ikonen  och ange Företagsinformation och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan FöretagsInformation på snabbfliken användarupplevelse väljer du fältet upplevelse.

Alla funktionsbeskrivningar i användardokumentationen för Business Central antar Premium-upplevelsen,
vilket innebär beskrivningarna som omfattar hela gränssnittselement. En textanteckning infogas i ett
inledande hjälpavsnitt för funktionsområdena Tillverkning och Servicehantering om de kräver Premium-
upplevelse.

Anpassa din arbetsyta
Anpassa Business Central Skapa nya företag
Hantera användare och behörigheter
Ändra grundinställningar
Arbeta med Business Central
Business Central Licensieringsguide

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=871590&clcid=0x409
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847861


Skapa en färglagd indikator på stack-ikoner för
företaget eller enskilda användare
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Så här ställer du in kulörta indikatorer på stack-ikonerSå här ställer du in kulörta indikatorer på stack-ikoner

Som administratör kan du skapa stack-ikoner som visas i användarens rollcenter för att inkludera en indikator som
ändrar färg baserat på datavärdena i stack-ikonerna.

Indikatorn visas som en kulört stapel längs den övre kanten på stack-ikon-panelen. Den ger en visuell signal över
statusen för stack-ikonaktivitet, som kan ange gynnsamma eller ofördelaktiga förhållanden för att meddela
användaren att vidta åtgärd. Om t.ex. en stack-ikon visar pågående försäljningsfakturor kan du ställa in indikatorn
för att visa grönt (positivt) när totala antalet pågående försäljningsfakturor är under 10, och röd (negativt) när
antalet är större än 20.

Från sidan Inställning av stack-ikon ställer du in indikatorer för alla stack-ikoner som är tillgängliga i
företagsdatabasen. Du kan ställa in indikatorerna för att gälla alla användare i företaget eller en individuell
användare endast. Indikatorinställningarna på sidan Inställning av stack-ikon fungerar som
standardindikatorinställningarna. Om sidan Inställning av stack-ikon för slutanvändare görs tillgängligt för
användare kan de anpassa indikatorinställningarna som du definierar på sidan Inställning av stack-ikon.

För att ställa in indikatorn, anger du upp till två tröskelvärden som definierar tre intervall av datavärden (låg, medel
och hög) som du kan koppla en annan färg (eller stil).

NOTENOTE

FÄLT DESCRIPTION

Användarnamn Om du vill ställa in indikatorn för alla användare låter du
fältet vara tomt.

Om du vill ställa in indikatorn för en specifik användare,
anger du fältet till användarnamnet.

1. Välj ikonen  och ange Inställning av stack-ikon och välj sedan relaterad länk.

Sidan Inställning av stack-ikon visas. Sidan anger indikatorerna som närvarande är inställda på stack-
ikoner. Indikatorer som gäller för alla användare i företaget har ett tomt Användarnamn-fält. Indikatorer
som är kopplade till en viss användare innehåller användarens namn i Användarnamn-fältet.

Om du skapar indikator för hela företaget och en användare ändrar indikatorn senare, visas en separat transaktion
för indikatorn i listan för den användaren.

2. Välj åtgärden Redigera lista.

3. Om du vill skapa en indikator för en stack-ikon som inte specificerats på sidan, väljer du åtgärden Ny och
sedan fyll i fälten enligt beskrivningen som följer. Om du vill ändra en befintlig indikator går du vidare till
nästa steg.



Se även

Tabellnr. Anger ID för tabellobjektet som innehåller stack-ikonen.
Använd listrutan för att hitta tabellen. Listrutan innehåller
alla stack-ikontabeller i företagsdatabasen.

Fältet Tabellnamn fylls i automatiskt baserat på ditt val.

Fältnr Anger ID för stack-ikonen som du vill ange en indikator
på. Använd listrutan för att hitta stack-ikonen som du vill
ha. Obs! Stack-ikon-ID motsvarar fältnumret som tilldelats
stack-ikonen i tabellen. 

Fältet Fältnamn fylls i automatiskt baserat på ditt val

FÄLT DESCRIPTION

FÄLT DESCRIPTION

LowStyle Anger färgen på indikatorn när stack-ikonens värde är
under värdet i fältet Gränsvärde 1.

LowThreshold Anger värdet vid eller över vilket indikatorn ändrar färg till
den färg som anges i fältet Medelintervallformat.

MiddleStyle Anger färgen på indikatorn när stack-ikonens värde är
större än eller lika med värdet i fältet Gränsvärde 1 men
mindre än eller lika med värdet i fältet Gränsvärde 2.

HighThreshold Anger värdet över vilket indikatorn ändrar färg till den färg
som anges i fältet Högt intervallformat.

HighStyle Anger färgen som ska användas när stack-ikonens värde
är över värdet i fältet Gränsvärde 2.

ALTERNATIV FÄRG

Ingen Ingen färg (samma färg som stack-ikonen)

Positiv Grön

Negativ Röd

Tvetydigt Gul

Underordnad Grått

4. Ange fälten enligt följande tabell för att skapa indikatorn för en stack-ikon.

Efterföljande tabeller listar de bakgrundsfärger som motsvarar alternativen för fälten LowStyle,
MiddleStyle och HighStyle.

Skapa en färglagd indikator på stack-ikoner i din arbetsyta

https://docs.microsoft.com/sv-se/dynamics365/business-central/ui-how-setup-colored-indicator-cues


Anpassa Business Central med tillägg
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NOTENOTE

NOTENOTE

Installerar tillägg

NOTENOTE

Du kan ändra Business Central genom att installera tillägg som lägger till funktioner, ändrar beteende eller ger dig
tillgång till nya onlinetjänster.

Om du vill installera tillägg från AppSource eller lägga till tillägg per klientorganisation måste du ha rätt behörigheter. Du
måste antingen vara medlem i användargruppen D365 Tilläggshant. eller så måste du ha behörighetsuppsättningen D365
Tilläggshant. Om du är administratör kan du tilldela användargrupper och behörigheter till andra användare i företaget.

Om du vill använda funktionen som tillhandahålls av ett tillägg, till exempel att öppna sidor, köra rapporter, välja åtgärder och
så vidare, måste du koppla behörighetsuppsättningarna som installeras som en del av tillägget.

När du först startar först Business Central, har du dessutom några tillägg installerade. Med tiden kommer fler
tillägg att göras tillgängliga till dig, och du kan då välja om du vill använda tillägg eller inte.

Till exempel ger Microsoft ett tillägg som ger integrering med PayPal Payments Standard. Detta tillägg instalelras
dessutom som standard. Men om ett annat tillägg är tillgängligt som erbjuder integrering med en annan
utbetalningtjänst, kan du installera det nya tillägget och sedan välja vilka av de två tjänsterna som ska användas.

Du hanterar tilläggen på sidan Tilläggshantering. Du kan öppna den här sidan från startsidan. Du kan också välja
ikonen Sök efter sidan eller rapporten  i övre högra hörnet och ange tillägg och välj sedan den relaterade
länken.

Om du tror att du borde ha åtkomst till ett tillägg, men dess funktioner inte går att hitta kontrollerar du sidan
tilläggshantering om tillägget inte finns, kan du installera det enligt vad som beskrivs i följande avsnitt.

Du kan skapa nya tillägg från marknadsplatsen på AppSource.microsoft.com. Här kan du se alla tillgängliga tillägg
för Business Central, och du kan få program, tillägg och innehållspaket för andra Microsoft-produkter. Ange
relevanta filter, ta en titt på varje tilläggs uppgifter och få tillägg för ditt Business Central.

Logga in på AppSource.microsoft.com med hjälp av e-postkonto som du använder för Business Central. Använd samma e-
postkonto för andra tjänster och produkter för en bra upplevelse.

Du kan också komma till marknadsplatsen från Business Central. På sidan Tilläggshantering kan du se tilläggen
som installeras för närvarande, och du kan öppna sidan tilläggmarknadsplatsen som visar tilläggen för Business
Central som för närvarande finns tillgängliga i AppSource. Om du väljer länken Fler appar tas du till
AppSource.microsoft.com.

Om du väljer ett tillägg kan du läsa om vad tillägget används till och du kan få mer information om tillägget. När du
väljer att få ett tillägg, måste du godkänna användningsvillkoret. Om du får tillägget från AppSource-webbplatsen
kommer du att loggas in på Business Central för att slutföra installationen.

https://appsource.microsoft.com/en-us/marketplace/apps?src=dynamics365website&product=dynamics-365-business-central
https://appsource.microsoft.com/
https://appsource.microsoft.com/en-us/marketplace/apps?product=dynamics-365%3Bdynamics-365-for-financials&page=1


NOTENOTE

Se även

När du installerar tillägget kanske du behöver måste konfigurera det, till exempel ange ett konto för användning
med tillägget PayPal Payments Standard för Business Central. Andra tillägg lägger bara till i fält på en befintlig
sida, eller lägger till en ny sida, till exempel.

Om du avinstallerar tillägget och du sedan ändrar dig kan du installera det på nytt. När du avinstallerar tillägg som
du har använt, bevaras data så att de är tillgängliga om du installerar tillägget igen. Det finns vissa tillägg som
krävs. Du kan inte avinstallera dem från sidan för tilläggshantering. Om du försöker visas ett felmeddelande.

Några tillägg ges ut av Microsoft, och andra tillägg ges ut av andra företag. Alla tillägg testas innan de görs
tillgängliga för dig, men vi rekommenderar att du öppnar länkarna som tillhandahålls med varje tillägg om du vill
veta mer om tillägget innan du väljer att installera det.

Microsoft ger även följande tillägg:

Revisorportal för Business Central
Ceridian löner
Dynamics GP Datamigrering
Envestnet Yodlee Bank Feeds
Information om viktiga affärsdata
Image Analyzer
Intelligent moln
Intelligent molnbas
Prediktioner om sen betalning
Microsoft Pay
PayPal Payments Standard
QuickBooks datamigrering
QuickBooks Online Datamigrering
Importera QuickBooks-lönefil
Försäljnings- och lagerprognos
WorldPay Payments Standard
DK - C5 datamigrering
DK - Betalningar och betalningsavstämningar
DK - momsfilformat
UK - GetAddress.io för postnummer i Storbritannien
US/CA/UK/AU/NZ/ZA - Skicka kundremissa
Business Central-tillägg från andra leverantörer

Tillägg är inte tillgängliga i AppSource så snart vi meddelar en uppdatering. Du kan hålla utkik efter tillägg i
AppSource.microsoft.com.

Utökning av Dynamics 365 Business Central
Business Central-tillägg från andra leverantörer
Skapa tjänsten Envestnet Yodlee Bank Feeds
Så här aktiverar du kundutbetalning via PayPal
Migrera affärsdata från andra finanssystem
Konfigurera tillägget GetAddress.io för postnummer i Storbritannien
Business Central-tillägg från andra leverantörer

https://appsource.microsoft.com/en-us/marketplace/apps?product=dynamics-365%3Bdynamics-365-for-financials&page=1
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/UnitedKingdom/uk-setup-postal-code-service


Starta en gratis provperiod!

Komma igång

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847861
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NOTENOTE

NOTENOTE

Installerar tillägg

NOTENOTE

Du kan ändra Business Central genom att installera tillägg som lägger till funktioner, ändrar beteende eller
ger dig tillgång till nya onlinetjänster.

Om du vill installera tillägg från AppSource eller lägga till tillägg per klientorganisation måste du ha rätt
behörigheter. Du måste antingen vara medlem i användargruppen D365 Tilläggshant. eller så måste du ha
behörighetsuppsättningen D365 Tilläggshant. Om du är administratör kan du tilldela användargrupper och
behörigheter till andra användare i företaget.

Om du vill använda funktionen som tillhandahålls av ett tillägg, till exempel att öppna sidor, köra rapporter, välja
åtgärder och så vidare, måste du koppla behörighetsuppsättningarna som installeras som en del av tillägget.

När du först startar först Business Central, har du dessutom några tillägg installerade. Med tiden kommer
fler tillägg att göras tillgängliga till dig, och du kan då välja om du vill använda tillägg eller inte.

Till exempel ger Microsoft ett tillägg som ger integrering med PayPal Payments Standard. Detta tillägg
instalelras dessutom som standard. Men om ett annat tillägg är tillgängligt som erbjuder integrering med
en annan utbetalningtjänst, kan du installera det nya tillägget och sedan välja vilka av de två tjänsterna som
ska användas.

Du hanterar tilläggen på sidan Tilläggshantering. Du kan öppna den här sidan från startsidan. Du kan
också välja ikonen Sök efter sidan eller rapporten  i övre högra hörnet och ange tillägg och välj sedan
den relaterade länken.

Om du tror att du borde ha åtkomst till ett tillägg, men dess funktioner inte går att hitta kontrollerar du sidan
tilläggshantering om tillägget inte finns, kan du installera det enligt vad som beskrivs i följande avsnitt.

Du kan skapa nya tillägg från marknadsplatsen på AppSource.microsoft.com. Här kan du se alla
tillgängliga tillägg för Business Central, och du kan få program, tillägg och innehållspaket för andra
Microsoft-produkter. Ange relevanta filter, ta en titt på varje tilläggs uppgifter och få tillägg för ditt Business
Central.

Logga in på AppSource.microsoft.com med hjälp av e-postkonto som du använder för Business Central. Använd
samma e-postkonto för andra tjänster och produkter för en bra upplevelse.

Du kan också komma till marknadsplatsen från Business Central. På sidan Tilläggshantering kan du se
tilläggen som installeras för närvarande, och du kan öppna sidan tilläggmarknadsplatsen som visar
tilläggen för Business Central som för närvarande finns tillgängliga i AppSource. Om du väljer länken Fler
appar tas du till AppSource.microsoft.com.

https://appsource.microsoft.com/en-us/marketplace/apps?src=dynamics365website&product=dynamics-365-business-central
https://appsource.microsoft.com/
https://appsource.microsoft.com/en-us/marketplace/apps?product=dynamics-365%3Bdynamics-365-for-financials&page=1


NOTENOTE

Se även

Om du väljer ett tillägg kan du läsa om vad tillägget används till och du kan få mer information om
tillägget. När du väljer att få ett tillägg, måste du godkänna användningsvillkoret. Om du får tillägget från
AppSource-webbplatsen kommer du att loggas in på Business Central för att slutföra installationen.

När du installerar tillägget kanske du behöver måste konfigurera det, till exempel ange ett konto för
användning med tillägget PayPal Payments Standard för Business Central. Andra tillägg lägger bara
till i fält på en befintlig sida, eller lägger till en ny sida, till exempel.

Om du avinstallerar tillägget och du sedan ändrar dig kan du installera det på nytt. När du avinstallerar
tillägg som du har använt, bevaras data så att de är tillgängliga om du installerar tillägget igen. Det finns
vissa tillägg som krävs. Du kan inte avinstallera dem från sidan för tilläggshantering. Om du försöker
visas ett felmeddelande.

Några tillägg ges ut av Microsoft, och andra tillägg ges ut av andra företag. Alla tillägg testas innan de görs
tillgängliga för dig, men vi rekommenderar att du öppnar länkarna som tillhandahålls med varje tillägg om
du vill veta mer om tillägget innan du väljer att installera det.

Microsoft ger även följande tillägg:

Revisorportal för Business Central
Ceridian löner
Dynamics GP Datamigrering
Envestnet Yodlee Bank Feeds
Information om viktiga affärsdata
Image Analyzer
Intelligent moln
Intelligent molnbas
Prediktioner om sen betalning
Microsoft Pay
PayPal Payments Standard
QuickBooks datamigrering
QuickBooks Online Datamigrering
Importera QuickBooks-lönefil
Försäljnings- och lagerprognos
WorldPay Payments Standard
DK - C5 datamigrering
DK - Betalningar och betalningsavstämningar
DK - momsfilformat
UK - GetAddress.io för postnummer i Storbritannien
US/CA/UK/AU/NZ/ZA - Skicka kundremissa
Business Central-tillägg från andra leverantörer

Tillägg är inte tillgängliga i AppSource så snart vi meddelar en uppdatering. Du kan hålla utkik efter tillägg i
AppSource.microsoft.com.

Utökning av Dynamics 365 Business Central
Business Central-tillägg från andra leverantörer

https://appsource.microsoft.com/en-us/marketplace/apps?product=dynamics-365%3Bdynamics-365-for-financials&page=1


Starta en gratis provperiod!

Skapa tjänsten Envestnet Yodlee Bank Feeds
Så här aktiverar du kundutbetalning via PayPal
Migrera affärsdata från andra finanssystem
Konfigurera tillägget GetAddress.io för postnummer i Storbritannien
Business Central-tillägg från andra leverantörer
Komma igång

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/UnitedKingdom/uk-setup-postal-code-service
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847861


Tillägget Revisorportal för Business Central
2019-10-14 • 2 minutes to read

Se även

Det här programmet har ersatts. Vi rekommenderar att du inte installerar tillägget men registrerar Dynamics 365
— Accountant Hub på Business Central för revisorer på Microsoft.com i stället.

Mer information finns i Välkommen till Dynamics 365 — Accountant Hub.

Revisorlösningar i Business Central 
Ekonomi

https://www.microsoft.com/en-us/dynamics365/financial-insights-for-accountants
https://docs.microsoft.com/dynamics365/accountants/index


Tillägget Ceridian löner
2019-10-14 • 2 minutes to read

Se även

För att ta hänsyn till lönutbetalningar och relaterade transaktioner måste du importera och bokföra finansiella
transaktioner som gjorts av ditt lönesystem i redovisningen.

För att göra detta måste du först importera en fil som du får från lönelistleverantören till sidan
Redovisningsjournal. Sedan mappar du de externa kontona i lönefilen till det relevanta redovisningskontot.
Slutligen bokför du lönetransaktioner enligt kontomappningen. Mer information finns i Så här importerar du
lönetransaktioner.

Tillägget Ceridian lön låter dig importera lönetransaktioner från tjänsterna Ceridian personal/lön (USA) och
Ceridian PowerPay (Kanada).

Anpassa Business Central med tillägg
Ekonomi
Arbeta med Business Central



Tillägget Dynamics GP datamigrering
2019-10-14 • 3 minutes to read

Exportera data från Dynamics GP

Vad är nytt i oktober 2018 versionen

Detta tillägg gör det enkelt att flytta över kunder, leverantörer, lagerartiklar, redovisningskonton, öppna
leverantörs- och kundreskontratransaktioner från Dynamics GP Business Central. Om ditt företag använder
Dynamics GP i dag, kan du exportera nödvändiga poster och sedan öppna guiden för assisterad konfiguration för
att överföra data till Business Central. Tillägget Migrering fungerar för alla versioner av Microsoft Dynamics GP.
Mer information finns i Importera företagsdata från ett annat finanssystem.

Du måste ha exporterat några av dina befintliga kunder, leverantörer, lagerartiklar och redovisningskonton med
hjälp av funktionen dataexport i Dynamics GP. Du kan välja följande typer när du väljer data som ska exporteras:

Konto
Kund
Artikel
Leverantör

När exportfilen har skapats har du en zip-fil som innehåller flera txt-filer som bestäms av vad du har valt under
exporten av data. Dessutom visas ytterligare txt-filer som skapats med extra information som behövs för att
inställningarna i ditt nya Business Central-företag.

Tillägget Datamigrering för Dynamics GP mappas automatiskt den exporterade informationen så att dina data är
snabbt tillgängliga i ditt nya Business Central-företag.

I den här versionen har vi utökat mängden data som vi tillföra Business Central från Dynamics GP.

I migreringsguiden kan du nu välja hur du vill överföra kontoplanen i Dynamics GP. Du kan flytta över den
befintliga kontoplanen eller skapa en ny kontoplan utifrån den befintliga kontoplanen.

Om du vill använda den befintliga kontoplanen kontona ska ställas in som ett segment för huvudkontot från
Dynamics GP och ytterligare segment ska fungera som dimensioner i Business Central.

Om du väljer att skapa en ny kontoplan får du en ytterligare kontoinformationssida i guiden så att du kan hämta
arbetsboken, göra vissa ändringar och sedan importera arbetsboken igen om du vill ändra dina konton.

Du måste hämta Excel-arbetsboken och kartlägga ett nytt kontonummer till varje kontonummer i Excel-
kalkylbladet. Varje konto måste ha sitt eget nummer eller migreringen kommer att bli fel. När du har slutfört
mappningen kan du fortsätta du med migreringsguiden genom att importera Excel-arbetsboken som du just har
uppdaterat. Guiden verifierar att varje rad har en unik kontonummer och att inga rader har ett nytt tomt
kontonummer i dem.

Med ändringen i mappningen för kontoplansalternativ ser du även en ändring av typen av data kommer in i
redovisningsjournalen för kontonumren.

Om du vill använda de befintliga kontonumren för vi över ingående saldo på huvudsegmentet (nytt
kontonumret) som en summering av huvudkontonumret vid tidpunkten för migreringen.
Om du väljer att skapa nya kontonummer medför vi översiktsinformation för motsvarande två räkenskapsår
baserat på de räkenskapsperioder som du har ställt in i Dynamics GP.



Se även

I tidigare versioner av Business Central, migrerade guiden en samlingstransaktion för kunden/leverantöresn saldo
i Dynamics GP. Nu hämtar vi de detaljerade öppna transaktionerna för kunder och leverantörer vid tidpunkten för
migreringen. Vad innebär detta? Om din kund har 3 utestående transaktioner registrerade i modulen
Kundreskontra för guiden in dessa transaktioner i Business Central med utestående belopp som dokumentbelopp.
Detta är samma för Leverantörsreskontramodulen för leverantörer.

Lagerartiklar importeras med den kostnadsvärderingsmetod som valdes när företagets installationsguide kördes.
Serviceartiklar kan automatiskt tilldelas FIFO-värderingsmetoden. För närvarande tar vi in Lagersaldo för
artiklarna vid tidpunkten för migrationen. Denna kvantitet hämtas till tomt lagerställe.

Det sista alternativet som visas i datamigreringsguiden för Dynamics GP är möjligheten att ange
bokföringsalternativ. Den här inställningen anger om du vill bokföra alla transaktioner automatiskt i
redovisningsjournaler när migreringen flyttar data i Business Central, eller om du vill bokföra manuellt så att alla
transaktioner kommer att bli journaler inne på sidan Redovisningsjournal så att du kan kontrollera informationen
innan du bokför. Detta alternativ visas på sidan Alternativ för kontoplan.

Importera verksamhetsdata från andra finanssystem
Anpassa Business Central med tillägg



Tillägget Envestnet Yodlee Bank Feeds
2019-10-14 • 2 minutes to read

NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

Se även

För att snabbt avstämma utbetalningar som gjorts till dina bankkonton, låter dig Envestnet Yodlee Bank Feeds
länka ditt systembankkonto till ditt onlinebankkonto. Det betyder att det senaste kontoutdraget automatiskt eller
manuellt matas in i din avstämningsjournal och ser till att du alltid behandlar de senaste utbetalningarna med
minsta risk för fel.

Tjänsten Envestnet Yodlee Bank Feeds stöds bara i USA och Kanada.

Funktionen stöds bara i online-versionen av Business Central. Om du vill använda den här funktionen på plats, måste du
skaffa ett cobrand-konto från Envestnet Yodlee.

På grund av det nya direktivet om betalningstjänster i Europa (PSD2), efter den 14 september 2019, kan du inte längre
automatiskt importera bankutdrag från banker i Storbritannien till Business Central. Vi undersöker möjligheten att erbjuda
denna funktion igen i framtiden.

Tjänsten Envestnet Yodlee Bank Feeds ger följande fördelar:

Tar bort behovet av manuell inmatning.
Förbättrar effektivitet och ökar noggrannheten när du gör betalningsavstämning.
Stöder ett stort antal banker.
Tillåter aktuell information om banktransaktioner inifrån Business Central.
Stöder manuella samt automatiska bankfeeder.
Aktiverar utkontraktering av utbetalningxavstämning till en revisor genom att ge åtkomst till kontoutdrag.

Mer information finns i Ställ in tjänsten Envestnet Yodlee Bank Feeds.

Anpassa Business Central med tillägg
Koppla utbetalningar automatiskt och stämma av bankkonton
Arbeta med Business Central



Tillägget Vitala företagsinsikter
2019-10-14 • 2 minutes to read

ROLLCENTER FRÅGOR SOM INSIKTERNA BESVARAR

Standard Visar en hälsningsfras och en länk till produktinformation.

Chef Vilken artikel var mest populär föregående vecka, månad
eller de senaste tre månaderna, och hur många sålde vi?

Vilken var den största försäljningsordern föregående vecka,
månad eller de senaste tre månaderna?

Vem eller vad var den mest använda resursen, och vilka var
bokningarna?

Har försäljningen ökat under den senaste veckan, månaden
eller under de sista tre månaderna jämfört med samma period
förra året?

Vilken var den största försäljningsfakturan som vi bokförda
föregående vecka, månad eller de senaste tre månaderna, och
till vilken kund skickades räkningen?

Revisor Vilken var den största försäljningsordern och bokförda
fakturan föregående vecka, månad eller de senaste tre
månaderna?

Har försäljningen ökat under den senaste veckan, månaden
eller under de sista tre månaderna jämfört med samma period
förra året?

Orderhandläggare Vilken var den största försäljningsordern och bokförda
fakturan föregående vecka, månad eller de senaste tre
månaderna?

Kundhanteringschef Vilket var det största fakturerade beloppet, och till vilken kund
skickade vi räkningen?

Team Member Visar en hälsningsfras och en länk till produktinformation.

Projektchef Visar en hälsningsfras och en länk till produktinformation.

Administratör Visar en hälsningsfras och en länk till produktinformation.

Se även

Tillägget Vitala företagsinsikter hittar intressanta affärsfakta i dina företagsdata och visar dessa som tidningsaktiga
rubriker i rollcenter. Beroende på vad tillägget hittar i datan kommer insikterna från förra veckan, förra månaden
eller tre månader från dagens datum. Denna kunskap uppdateras var 10:e minut.

Om du vill titta närmare på en insikt kan du välja den för att komma till källan. Om du exempelvis vill ha
information om den största försäljningsfakturan som bokfördes förra veckan, kan du välja insikten för att visa
fakturan.

I följande tabell beskrivs den information som detta tillägg ger respektive rollcenter.

Anpassa Business Central med tillägg



Tillägget Image Analyzer
2019-10-14 • 4 minutes to read

Sekretesspolicy

Krav

Så här aktiverar du Image Analyzer

NOTENOTE

Tillägget Image Analyzer använder kraftfulla bildanalyser från Computer Vision API för Microsoft Cognitive
Services för att identifiera attribut i bilder du importerar för artiklar och kontaktpersoner, så att du lätt kan gå
igenom och tilldela dem. För artiklar, kan attribut vara om artikel är en tabell eller en bil eller om den är röd eller
blå. För kontaktpersoner kan attribut vara kön och ålder.

Image Analyzer föreslår attribut baserat på etiketter som Computer Vision API hittar och konfidensnivå. Som
standard föreslås attribut endast om det är minst 80 % till att attributet är korrekt. Du kan ange en annan
konfidensintervall, om det behövs. Mer information om hur etiketter och konfidensnivå fastställs finns Computer
Vision API.

Image Analyzer är gratis Business Central, men det finns en gräns för hur många artiklar som du kan analysera
under en viss tidsperiod. Som standard kan du analysera 100 bilder per månad.

När du har aktiverat tillägget körs Image Analyzer när du importerar en bild till en artikel eller kontaktperson. Du
ser de attribut och konfidensnivå och information direkt och bestämmer vad du vill göra med varje attribut. Om
du har importerat bilder innan du valde tillägget Image Analyzer måste du gå till artikel- eller kontaktkorten och
välja åtgärd analysera bild.

Det här tillägget använder API för visuellt innehåll från Microsoft Cognitive Services, som kan ha olika nivåer av
att åtaganden än Business Central. När du aktiverar tillägget Image Analyzer skickas kunddata som till exempel en
kontaktbild eller en artikelbild till API för visuellt innehåll. Genom att installera det här tillägget godkänner för
denna uppsättning data som ska skickas till API för visuellt innehåll. Observera att du kan inaktivera samt
avinstallera tillägget Image Analyzer när som helst för att avbryta användningen av funktionen. Mer information
finns i Microsoft säkerhetscenter.

Det finns några krav för bilder:

Bildformat: JPEG, PNG, GIF, BMP
Maximal filstorlek: mindre än 4 MB
Bilddimensioner: större än 50 x 50 bildpunkter

Tillägget Image Analyzer är inbyggt i Business Central. Du måste aktivera den.

Om du vill aktivera tillägget Image Analyzer, måste du vara administratör. Kontrollera att du har tilldelats
användarbehörighetsuppsättning SUPER.

1. Om du vill aktivera tillägget Image Analyzer, gör du något av följande:

Öppna en artikel eller kontaktkort. I meddelandefältet, välj analysera bilder, och följ sedan stegen i
assisterade inställningsguide.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=851476
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=851463


Så här analyserar du en bild av en artikel

Så här analyserar du en bild av en kontaktperson

Svartlista föreslagna attribut

Använda ditt konto för Computer Vision API

Om du vill se hur många analyser som du har kvar i den aktuella
perioden

TIPTIP

Välj ikonen  och ange Anslutningar till tjänst och välj sedan Inställningar för bildanalys. Markera
kryssrutan Aktivera analysera bilder, och följ sedan stegen i assisterade inställningsguide.

Sidan inställningar för analys av bilden låter dig också öppna där du kan ändra graden av säkerhet för
attributförslag. Om du till exempel kräver en högre grad av säkerhet anger du en högre procentandel.

Följande steg beskriver hur du analyserar en bild som har hämtats innan du valde Image Analyzer-tillägget.

TIPTIP

1. Välj ikonen  och ange Artiklar och välj sedan relaterad länk.

2. Välj artikel och välj sedan åtgärden analysera bild.

3. Sidan Image Analyzer-attribut visar identifierade attribut, konfidensintervall och annan information om
attributet. Använd alternativet åtgärd att utföra för att ange vad som ska ske med attributet.

Du kan lägga till namnet på attributet till artikelbeskrivningen genom att välja lägga till en artikelbeskrivning. Det
kan exempelvis vara användbart för att snabbt lägga till detaljer.

Följande steg beskriver hur du analyserar en bild som har hämtats innan du valde Image Analyzer-tillägget.

1. Välj ikonen  och ange Kontakter och välj sedan relaterad länk.
2. Välj kontaktperson och välj sedan åtgärden analysera bild.
3. På snabbfliken profilfrågeformulär granska förslagen och gör ändringar om det behövs.

Om analysen föreslår ett attribut som du inte vill visa kan du Svartlista attributet. Var försiktig. Svartlistade attribut
föreslås inte för andra artiklar eller kontaktpersoner antingen. Du kan ångra Svartlistning av attribut genom att
välja Svartlistade attribut, och ta bort attributet från listan.

Använd även ditt eget konto för Computer Vision API, till exempel om du vill analysera mer bilder än vad vi kan.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Image Analyzer-inställning och välj sedan relaterad länk.

2. Ange API-URI och API-nyckeln som du har fått för Computer Vision API.

Du måste lägga till /analysera i slutet av API-URI, om den inte redan finns där. Som exempel: 
https://cronus.api.cognitive.microsoft.com/vision/v1.0/analyze .



SLuta använda tillägget Image Analyzer

Se även

Du kan visa antalet analyser som du har gjort och hur många du ändå kan göra, under den aktuella perioden.

1. Välj ikonen  och ange Image Analyzer-inställning och välj sedan relaterad länk.
2. Gränstyp, begränsa värde, och Utförda analyser ger användarinformation.

1. Välj ikonen  och ange Anslutningar till tjänst och välj sedan Inställningar för Image Analyzer.
2. Avmarkera kryssrutan Aktivera Image Analyzer.

Arbeta med artikelattribut
Anpassa Business Central med tillägg
Komma igång



Tilläggen intelligent moln
2019-10-14 • 2 minutes to read

Business Central lokalt

Dynamics GP

Dynamics NAV

Se även

Detta tillägg kommer att ansluta dina data från Business Central lokalt med Business Central online för
intelligenta insikter.

Om du använder någon av produkterna som stöds på plats kan du konfigurera du intelligenta molnmiljön utifrån
ett produktspecifikt tillägg. När din intelligenta moln-miljö har konfigurerats kan du kan replikera data från din
lokala lösning på din Business Central klientorganisationen i molnet. Detta gör att du kan utnyttja vad molnet har
att erbjuda ditt företag till fullo, till exempel bättre insyn i verksamheten, artificiell intelligens, åtkomst av flera
enheter och åtkomst när som helst, var som helst.

Om du använder en lokal distribution av Business Central, skaffa tillägget Intelligent moln-bas och tillägget
Business Central intelligent moln och kör sedan assisterad inställningsguide för Konfiguration av intelligent
moln.

Om du använder Dynamics GP får du tillägget intelligent moln-bas, tillägget Dynamics GP datamigrering
och Dynamics GP intelligent moln och och kör sedan assisterad inställningsguide för Konfiguration av
intelligent moln.

Om du använder en lokal distribution av Dynamics NAV, skaffa tillägget Intelligent moln-bas och tillägget
Dynamics NAV Intelligent moln och kör sedan assisterad inställningsguide för Konfiguration av intelligent
moln.

Intelligenta insikter
Tillägget intelligent moln-bas



Tillägget intelligent moln-bas
2019-10-14 • 2 minutes to read

Se även

Det här tillägget tar igenom processen att konfigurera och hantera din intelligent moln-miljö. När din intelligent
moln-miljö har konfigurerats kan du kan hantera datareplikeringar från din on-premises-lösning på din Business
Central i molnet. Detta tillägg fungerar tillsammans med ett tillägg för datareplikering som finns för din specifika
lokala lösning. Mer information finns i Intelligenta insikter.

Intelligenta insikter
Tillägget Datareplikering



Tillägget för prediktion om sen betalning
2019-10-14 • 4 minutes to read

Vad baseras förutsägelser på?

NOTENOTE

Komma igång

Visa alla betalningsprediktioner

Det är viktigt för den övergripande ekonomiska situationen i ett företag att effektivt hantera kundfordringar.
Tillägget för prediktion om sen betalning hjälper dig att minska utestående kundfordringar och finjustera din
insamlingsstrategi genom att förutsäga om försäljningsfakturor kommer att betalas i tid eller inte. Om till exempel
om en betalning förutsägs att bli försenad kanske du bestämmer dig för att ändra villkoren för kundens
betalningsmetod.

Tillägget för prediktion om sen betalning använder en prediktiv modell som vi har utvecklat i Azure Machine
Learning Studio och utbildat genom att använda data som representerar ett antal små och medelstora företag.
Även om vi redan har utbildat och utvärderat den kommer vår prediktiva modell fortsätta att lära sig av dina data.
Ju mer du använder modellen och ju mer data du matar den med, desto mer exakta blir förutsägelserna. Som
standard utvärderar tillägget modellen och uppdateras förutsägelser varje vecka. Du kan emellertid uppdatera
förutsägelser när som helst genom att välja åtgärden Uppdatera prediktion på sidan
Kundreskontratransaktioner.

Vi använder lite av din bearbetningstid varje vecka när vi utvärderar modellen och uppdaterar dina prediktioner. Förutom att
manuellt uppdatera dina prediktioner finns det andra åtgärder som förbrukar bearbetningstid, t.ex. när du utbildar modellen
(som du kan göra om du nyligen har lagt till data) och när du utvärderar modellen (som tittar på modellens kvalitet).

Tillägget är gratis i Business Central och vi erbjuder en prenumeration på Azure Machine Learning.
Prenumerationen har 30 minuters bearbetningstid per månad. Om du behöver tid kan du skapa din egna
prediktiva modell och använda den i stället. Mer information finns i avsnittet Bygga din egen prediktiva modell
senare i det här avsnittet.

När du öppnar ett bokfört försäljningsdokument, visas ett meddelande längst upp på sidan. Om du vill använda
tillägget för prediktion om sen betalning kan du ansluta dig genom att välja Aktivera i meddelandet. Alternativt
kan konfigurera tillägget manuellt. Om du till exempel ångrar att du avfärdat meddelandet.

Om du vill aktivera tillägget manuellt följer du dessa steg:

1. Välj ikonen  och ange Anslutningar till tjänst och välj sedan relaterad länk.
2. Välj alternativet Inställningar för prediktion om sen betalning och fyll sedan i fälten efter behov.

Om du aktiverar tillägget visas panelen Betalningen förutsägs vara försenad i rollcentret för chef. Panelen visar
antalet betalningar som förutsägs vara försenade och låter dig öppna sidan Kundreskontratransaktioner där du
kan gå på djupet med de bokförda fakturorna. Det finns tre kolumner att ta hänsyn till:

Sen betalning - anger om betalningen av fakturan förutsägs vara försenad.
Prediktionssäkerhet - anger hur tillförlitlig bör anse att prediktionen är. Hög innebär att prediktionen är minst
90 % säker, mellan ligger mellan 80 % och 90 % och låg är lägre än 80 %.



TIPTIP

Visa Betalningsprediktion för ett visst försäljningsdokument

Skapa din egen prediktiva modell

NOTENOTE

Du använder din modell istället för vårDu använder din modell istället för vår

Se även

Prediktionssäkerhet % - visar den faktiska procentsatsen bakom säkerhetsgraden. Den här kolumnen visas
inte som standard, men du kan lägga till den om du vill. Mer information finns i Anpassa din arbetsyta.

Sidan Kundreskontratransaktioner visar också en faktabox till höger. När du granskar prediktioner kan informationen i
avsnittet kunddetaljer vara till hjälp. När du väljer fakturan i listan visar i avsnittet information om kunden. Den låter dig
också vidta omedelbara åtgärder. Om en kund t.ex. tappar sin plånbok kan du öppna kundkortet från faktaboxen och spärra
kunden för framtida försäljning.

Du kan också förutsäga sena betalningar i förväg. På sidorna försäljningsofferter, försäljningsorder och
försäljningsfakturor kan du använda åtgärden förutsäga betalning för att generera en prediktion för det
försäljning dokument som du visar.

Är du intereserad av att skapa din egen prediktiva modell? Du kan använda Azure Machine Learning Studio för att
bygga din egen prediktiva modell och använda den i Business Central. Om du vill använda egna modeller, måste du
prenumerera på Azure Machine Learning. Mer information finns i Azure Machine Learning Studio-dokumentation.

Vi tillhandahåller emellertid ett enklare sätt att skapa och använda din egen prediktiva modell. Du kan dela data
från fakturor med våra förebyggande försök för Dynamics 365 Business Central i Azure Machine Learning och låt
vårt försök skapa och utbilda en prediktiv modell utifrån informationen vid ett senare tillfälle. För att dela dina data,
på sidan Inställningar för prediktion om sen betalning väljer du åtgärden Skapa min modell. Därefter
kommer prediktioner att baseras på din modell och dina data, inte våra.

Kvaliteten på modellen är viktig. När vårt prediktiva försök använder dina data för att utbilda en modell bestämmer det
kvalitetsvärdet för modellen för i procent. Modellkvaliteten anger hur exakt modellens prediktioner kan antas vara. Flera
faktorer kan påverka kvaliteten på en modell. Till exempel kanske dessa faktorer är att det inte fanns tillräckligt med data eller
data eller att data inte innehöll tillräcklig variation. Du kan visa kvaliteten på den modell som du för närvarande använder på
sidan Inställningar för prediktion om sen betalning. Du kan också ange ett lägsta tröskelvärde för modellkvalitet. Modeller
med kvalitetsvärde under tröskelvärdet kommer inte att ge prediktioner.

Om du skapar en egen modell i Azure Machine Learning Studio utan att använda verktyg i Business Central, måste
du ange dina autentiseringsuppgifter så att Business Central har åtkomst till modellen. Detta kan göras med ett par
steg:

1. Välj ikonen  och ange Inställningar för prediktion om sen betalning och välj sedan relaterad länk.
2. Markera kryssrutan Använd Min Azure prenumeration.
3. I fältet Vald modell, välj Min modell.
4. På snabbfliken mina autentiseringsuppgifter för modell, ange API-URL och API-nyckel för din modell.

Azure Machine Learning Studio-dokumentation
Anpassa Business Central med tillägg
Välkommen till Dynamics 365 Business Central

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=861765
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2086310
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=861765


Tillägget Microsoft Pay
2019-10-14 • 2 minutes to read

Se även

Kunder kräver kontinuerligt högre kundservice både när det gäller produktkvalitet och även leverans- och
betalningstjänster. Tjänsten Microsoft Pay hjälper dig att öka din kundservice.

Tillägget Microsoft Pay lägger till en Microsoft Pay-länk till ditt försäljningsdokument så att kunder lätt kan betala
med Microsoft Pay. Därefter kan du skicka dokument med e-post för att ge bättre kundservice och minska den tid
det tar för kundens betalningar att komma till ditt bankkonto.

Tillägget Microsoft Pay ger följande fördelar:

Kundutbetalningar visas snabbare på ditt bankkonto.
Kunder har flera sätt att betala fakturor.
Microsoft Pay har en trovärdig betalningtjänst, som kunder föredrar istället för att ange information om
kreditkort på okända webbplatser.
Microsoft Pay erbjuder flera sätt för att hantera betalningar, inklusive bearbetning av kreditkort, PayPal och
Stripe.
Microsoft Pay-länken bäddas in automatiskt på alla fakturadokument eller av användaren.
Eftersom den här funktionen ingår som ett tillägg får du fullständig behörighet att aktivera den när och om
dina affärsprocesser kräver det..

Aktivera tillägg för betalningstjänster är gratis i Business Central, men du måste du kontakta betalningstjänsten för
att få ett konto. Mer information finns i Aktivera kundbetalning via betalningstjänster.

Anpassa Business Central med tillägg
Konfigurera försäljning
Arbeta med Business Central



Tillägget PayPal Payments Standard
2019-10-14 • 2 minutes to read

Se även

Kunder kräver kontinuerligt högre kundservice både när det gäller produktkvalitet och även leveransdatum och
betalningsalternativ. Tjänsten för PayPal Payments Standard hjälper dig att öka din kundservice.

Som alternativ till att samla utbetalningar via banköverföring eller kreditkort, kan du erbjuda dina kunder att
betala via sina PayPal-konton. När du skickar en försäljningsfaktura eller en försäljningsorder per e-post, finns en
PayPal-länk i e-postbrödtexten och i det bifogade PDF-dokumentet. När kunden väljer länken, visar servicesidan
för deras PayPal-konto försäljningens betalningsdetaljer. Då kan kunden betala fakturan som en PayPal-betalning.

Tjänsten för PayPal Payments Standard ger följande förmåner:

Kundutbetalningar anländer snabbare till ditt bankkonto.
Kunder har flera sätt att betala fakturor.
PayPal har en trovärdig betalningtjänst, som kunder föredrar istället för att ange information om kreditkort på
webbplatser.
PayPal erbjuder flera sätt för att hantera betalningar, inklusive bearbetning av kreditkort, PayPal-konton och
andra källor.
PayPal-länken kan läggas till automatiskt till försäljningsdokument eller manuellt av användaren.
Tjänsten för PayPal Payments Standard har inte månatliga avgifter eller installationsavgifter.
Eftersom det är ett tillägg, kan du enkelt aktivera tjänsten för PayPal Payment Standard när din verksamhet
kräver det.

Mer information finns i Så här aktiverar du kundbetalningar via PayPal.

Anpassa Business Central med tillägg
Konfigurera försäljning
Arbeta med Business Central



Tillägget QuickBooks datamigrering
2019-10-14 • 2 minutes to read

Data från QuickBooks Desktop

NOTENOTE

Innan du börjar

NOTENOTE

Detta tillägg gör det enkelt att migrera kunder, leverantörer, artiklar och konton från QuickBooks till Business
Central. Om ditt företag använder QuickBooks i dag, kan du exportera nödvändig information och sedan öppna
guiden för assisterad konfiguration för att överföra data till Business Central.
Mer information finns i Importera företagsdata från ett annat finanssystem.

Du kan importera följande data från QuickBooks Online till Business Central:

Kunder
Leverantör
Artiklar
Kontoplan
Transaktion för ingående saldo i redovisningen
Tillgängliga kvantiteter för lagerartiklar
Öppna dokument för kunder och leverantörer, till exempel fakturor, kreditnotor och betalningar

Vi migrerar endast hela belopp på försäljnings- och inköpsdokument. Vi uppdaterar inte delvis betalda belopp.
Exempelvis om en kund har betalat 300 av totalt 500 kronor på en försäljningsfaktura, migrerar vi hela 500. Om
du har fått delbetalningar, måste du uppdatera dessa manuellt innan eller efter du migrerar data. Vi
rekommenderar att installera utestående transaktioner innan du migrerar för att underlätta efteråt.

Vi migrerar inte inköpsorder eller försäljningsorder.

En viktig del av är att ange konton för att migrera transaktionerna till. Det är praktiskt att planera den här
mappningen innan du migrerar data. Exempelvis konton där du bokför transaktioner för:

Försäljning av artiklar eller tjänster till kunder.
Köp av varor eller tjänster från en leverantör.
Justeringar i redovisningen.

Business Central kräver att redovisningskonton har tilldelade kontonummer. Kontrollera att nummer tilldelas till
kontona i QuickBooks. Transaktioner i QuickBooks måste ha skattebelopp, du ställer in ett skattekonto för din
skattemyndighet i Business Central innan du kan bokföra transaktioner.

För att hämta data från QuickBooks desktop-programmet måste du hämta Microsofts verktyg för
dataexportering. Instruktioner för verktyget finns i datamigreringsguiden i Business Central. Verktyget ansluter
dig till QuickBooks-programmet och exporterar tillämpliga data till en .zip-fil.

För närvarande fungerar verktyget för dataexportering bara med QuickBooks 2017 och 2018.



Hitta tillägget QuickBooks datamigrering

Vad gör jag efter att jag har migrerat data?

Se även

Tillägget QuickBooks datamigrering är installerat och klart som en integrerad del av guiden för assisterad
konfiguration av datamigrering. Om du är redo att börja nu och har exporterat dina data från QuickBooks, välj
ikonen  och ange Assisterad konfiguration och välj sedan relaterad länk. Välj Migrera affärsdata och följ
sedan anvisningarna i guiden.

När du har migrerat data har transaktionerna statusen ej bokförda, så att du kan granska dem och göra ändringar.
Gå till sidan där du normalt hittar dem om du vill granska transaktionerna. Till exempel för att visa ej bokförda
fakturor, går du till sidan försäljningsfakturor. Om du vill gå igenom journaler, går du till sidan betalningsjournaler.
Det finns några saker som du bör göra: om transaktionerna i QuickBooks hade pålägg eller rabattbelopp, måste
du manuellt lägga till beloppen till de relaterade transaktionerna i Business Central innan du bokför dem. Om du
använder moms kan du behöva lägga till en rörelsebokföringsmall och en produktbokföringsmall till
bokföringsinställningar så att du kan bokföra moms. Kontrollera de ingående saldona för konton i redovisningen.
QuickBooks sparar inte aktuellt saldo för alla konton, så du kan behöva åtgärda ingående saldon.

Importera verksamhetsdata från andra finanssystem
Anpassa Business Central med tillägg



Tillägget QuickBooks Online datamigrering
2019-10-14 • 2 minutes to read

Vilka data kan jag importera från QuickBooks Online?

NOTENOTE

Innan du börjar

Hur börjar jag använda tillägget?

Tillägget ingår i assisterade guiden datamigrering som hjälper dig att migrera viktiga affärsdata från QuickBooks
Online till Business Central. Detta är exempelvis användbart när företaget växer och du har bestämt dig för att
uppgradera ditt program för hantering av företag genom att börja använda Business Central.

Du kan importera följande data från QuickBooks Online till Business Central:

Kunder
Leverantör
Artiklar
Kontoplan
Transaktion för ingående saldo i redovisningen
Tillgängliga kvantiteter för lagerartiklar
Öppna dokument för kunder och leverantörer, till exempel fakturor, kreditnotor och betalningar

Vi migrerar endast hela belopp på försäljnings- och inköpsdokument. Vi uppdaterar inte delvis betalda belopp.
Exempelvis om en kund har betalat 300 av totalt 500 kronor på en försäljningsfaktura, migrerar vi hela 500. Om
du har fått delbetalningar, måste du uppdatera dessa manuellt innan eller efter du migrerar data. Vi
rekommenderar att installera utestående transaktioner innan du migrerar för att underlätta efteråt.

Vi migrerar inte inköpsorder eller försäljningsorder.

En viktig del av är att ange konton för att migrera transaktionerna till. Det är praktiskt att planera den här
mappningen innan du migrerar data. Exempelvis konton där du bokför transaktioner för:

Försäljning av artiklar eller tjänster till kunder.
Köp av varor eller tjänster från en leverantör.
Justeringar i redovisningen.

Business Central kräver att redovisningskonton har tilldelade kontonummer. Kontrollera att nummer tilldelas till
kontona i QuickBooks Online.

Transaktioner i QuickBooks Online måste ha skattebelopp, du ställer in ett skattekonto för din skattemyndighet i
Business Central innan du kan bokföra transaktioner.

Komma igång enkelt. Allt du behöver göra är att köra den assisterade guiden datamigrering. Så här gör du:

1. Välj ikonen  och ange Assisterad konfiguration och välj sedan Migrera affärsdata.
2. Följ instruktionerna i varje steg i guiden assisterad konfiguration.



Vad gör jag efter att jag har migrerat data?

Se även

När du har migrerat data har transaktionerna statusen ej bokförda, så att du kan granska dem och göra
ändringar. Gå till sidan där du normalt hittar dem om du vill granska transaktionerna. Till exempel för att visa ej
bokförda fakturor, går du till sidan försäljningsfakturor. Om du vill gå igenom journaler, går du till sidan
betalningsjournaler.

Det finns några saker som du bör göra:

Om transaktionerna i QuickBooks Online har markerade eller rabatterade belopp måste du manuellt lägga till
beloppen till de relaterade transaktionerna i Business Central innan du bokför dem.
Om du använder moms kan du behöva lägga till en rörelsebokföringsmall och en produktbokföringsmall till
bokföringsinställningar så att du kan bokföra moms.
Kontrollera de ingående saldona för konton i redovisningen. QuickBooks Online sparar inte aktuellt saldo för
alla konton, så du kan behöva åtgärda ingående saldon.

Importera verksamhetsdata från andra finanssystem
Anpassa Business Central med tillägg



QuickBook-tillägg för import av lönefil
2019-10-14 • 2 minutes to read

Steg för att importera lönedata

Se även

Använd filnamnstillägget QuickBooks-lön för att importera lönetransaktioner från QuickBooks till
redovisningskonton i Business Central. Exempelvis är detta användbart när du omvandlar från QuickBooks till
Business Central, eller om du vill lägga ut din lön men också vill hålla reda på informationen i Business Central.

Det första steget är för dig eller så kanske din revisor använder exportfunktioner i QuickBooks för att exportera
lönedata till en .IIF-fil. Nästa steg är att öppna sidan redovisningsjournaler i Business Central och använda
åtgärden importera lönetransaktioner för att importera filen. Under importprocessen mappar du
redovisningskontona från QuickBooks till motsvarande konton i Business Central. Det sista steget är att bokföra
lönetransaktioner i Business Central enligt kontomappningen.

Mer information finns i Så här importerar du lönetransaktioner .

Anpassa Business Central med tillägg
Ekonomi
Arbeta med Business Central



Tillägget Försäljning och lagerprognos
2019-10-14 • 2 minutes to read

Konfigurera prognoser

Att använda prognoserna

Se även

Lagerhantering är en kompromiss mellan kundservice och hantering av din kostnad. Å ena sidan kräver ett lågt
lager mindre rörelsekapital, men å andra sidan leder eventuellt slut i lager till missade försäljningar. Tilläggen för
Försäljning och Lagerprognos förutsäger potentiella försäljningar med hjälp av historiska data och ger en tydlig
översikt av förväntade slut i lager. Baserat på prognosen hjälper tilläggen till att skapa påfyllningförfrågningar till
dina leverantörer, vilket sparar tid.

I Business Central har anslutningen till Azure AI redan ställts in åt dig. Men du kan konfigurera prognosen till att
använda en annan typ av period att rapportera efter, t.ex ändra från prognos per månad till prognos per kvartal.
Du kan även välja antal perioder att beräkna prognosen efter, beroende på hur många detaljnivåer du vill att
prognosen ska vara. Vi föreslår att du gör prognoser per månad och med en 12 månaders horisont för prognosen.

Detta tillägg använder funktionerna i Azure AI för att förutsäga framtida försäljningar som baseras på din
försäljninghistorik för att undvika lagerbrist. När du till exempel väljer en artikel på sidan Artiklar visar
diagrammet i fönstret Prognostiserad artikel de beräknade försäljningarna av artikeln i den kommande
perioden. På så sätt kan du se om du förmodligen kommer att få slut på lagret av artikeln snart.

Du kan också använda tillägget för att föreslå när du ska fylla på lagret. Om du till exempel skapar en inköpsorder
för Fabrikam eftersom du vill köpa deras nya skrivbordstol, kommer tillägget Prognos för försäljning och lager att
föreslå att du fyller i distributionslagret även på den LONDON snurrstol som du brukar köpa från leverantören.
Detta beror på att tilläggprognoserna att du kommer att få slut i lager av LONDON snurrstol de kommande två
månaderna, vilket innebär att det kan hända att du vill beställa fler stolar redan nu.

Försäljning
Lagersaldo
Anpassa Business Central med tillägg

https://azure.microsoft.com/en-us/overview/ai-platform/


Tillägget WorldPay Payments Standard
2019-10-14 • 2 minutes to read

Se även

Tillägget WorldPay Payments Standard låter dig erbjuda kunder ett praktiskt alternativ till betalningar via
banköverföringar eller kreditkort. Inte bara det, betalningar via betalningstjänster hamnar vanligtvis snabbare i på
ditt bankkonto. Om du aktiverar tillägget och skickar en försäljningsfaktura eller försäljningsorder via e-post,
innehåller dokumentet en länk till tjänsten i e-postmeddelandet och det bifogade PDF-dokumentet. Kunden kan
välja länken och sedan använda betalningstjänsten för att göra betalningen.

Att aktivera tillägg för betalningstjänster är gratis i Business Central, men du måste du kontakta betalningstjänsten
för att få ett konto. Mer information finns i Aktivera kundbetalning via betalningstjänster.

Anpassa Business Central med tillägg
Konfigurera försäljning
Arbeta med Business Central



Tillägget C5 Datamigrering
2019-10-14 • 4 minutes to read

NOTENOTE

Vilka data överförs?

Det här tillägget gör det enkelt att flytta över kunder, leverantörer, artiklar och dina redovisningskonton från
Microsoft Dynamics C5 2012 till Business Central. Du kan också migrera historiska transaktioner för
redovisningskonton.

Företag i Business Central får inte innehålla några data. Dessutom, när du har startat en flyttning ska du inte skapa kunder,
leverantörer, artiklar eller konton förrän migreringen har slutförts.

Följande data överförs för respektive enhet:

Kunder

Kontakter
Plats
Land
Kunddimensioner (avdelning, center, ändamål)
Utleveransmetod
Säljare
Betalningsvillkor
Betalningssätt
Kundprisgrupp
Fakturarabatt för kund

Om du flyttar konton, flyttas även följande uppgifter:

Kundbokföringsinställning
Redovisningsjournaler
Öppna kundreskontratransaktioner (kundreskontratransaktioner)

Leverantör

Kontakter
Plats
Land
Leverantörsdimensioner (avdelning, center, ändamål)
Fakturarabatt
Utleveransmetod
Inköpare
Betalningsvillkor
Betalningssätt
Fakturarabatter för leverantör

Om du flyttar konton, flyttas även följande uppgifter:



NOTENOTE

NOTENOTE

Storlekskraven i filen

Leverantörsbokföringsinställningar
Redovisningsjournaler
Öppna transaktioner (leverantörsreskonstratransaktioner)

Artiklar

Plats
Land
Artikeldimensioner (avdelning, center, ändamål)
Försäljningsradrabatter
Kundrabattgrupper
Artikelrabattgrupper
Försäljningspris
Tullnummer
Måttenheter
Artikelspårningskod
Kundprisgrupp
Monteringsstrukturer

Om du flyttar konton, flyttas även följande uppgifter:

Lagerbokföringsinställning
Bokföringsinställningar
Artikeljournaler
Öppna transaktioner (artikeltransaktioner)

Om det finns öppna transaktioner med utländska valutor flyttas även valutakurserna för dessa valutor. Andra valutakurser
överförs inte.

Kontoplan

Standarddimensioner: avdelning, kostnadsställe, ändamål
Historiska redovisningstransaktioner

Historiska redovisningstransaktioner hanteras på olika sätt. När du migrerar data ställer du in en parameter för aktuell
period. Den här parametern anger hur du behandlar redovisningstransaktioner. Transaktioner efter detta datum migreras
individuellt. Transaktioner före det här datumet läggs samman per konto och flyttas över som ett enstaka belopp. Låt oss
anta att det finns transaktioner i 2015, 2016, 2017, 2018, och du anger 01 januari 2017 i fältet Aktuell period. För varje
konto samlas belopp för transaktioner på eller före den 31 december 2106 i en enda redovisningsjournalrad för varje
redovisningskonto. Alla transaktioner efter detta datum migreras individuellt.

Den största filstorleken som du kan överföra till Business Central är 150 MB. Om filen du exporterar från C5 är
större än detta kan du flytta över data i flera filer. Till exempel exportera en eller två typer av enheter från C5,
såsom kunder och leverantörer, till en fil och sedan exportera objekt till en annan fil och så vidare. Du kan
importera filer var för sig i Business Central.



Migrera data

Visa status för migreringen.

NOTENOTE

Undvika dubbel bokföring

Felkorrigering

TIPTIP

Det är bara några steg för att exportera data från C5 och importera den i Business Central:

1. I C5 använd funktionen exportera databas för att exportera data. Skicka sedan exportmappen till en
komprimerad mapp.

2. I Business Central, välj  och ange Datamigrering och välj sedan Datamigrering.
3. Följ instruktionerna i assisterad konfiguration. Se till att använda Importera från Microsoft Dynamcis C5

2012 som datakälla.

Använd sidan översikt över datamigrering för att övervaka flyttningen. På sidan visas information som till
exempel antal enheter som migreringen omfattar, flyttning och antalet artiklar som har överförts och om de
lyckades. Den visar antalet fel, låter dig ta reda på vad som orsakade problemet och, när det är möjligt, gör det
enkelt att gå till enheten för att lösa problemen. Mer information finns i nästa avsnitt i den här artikeln.

Medan du väntar på resultat från migreringen, måste du uppdatera sidan för att visa resultatet.

För att undvika dubbel bokföring i redovisningen används följande balansräkningskonton för öppna transaktioner:

För leverantörer använder vi A/P-konto från leverantörsbokföringsmallen.
För kunder använder vi A/P-konto från kundbokföringsmallen.
För artiklar skapar vi en bokföringsinställning där kontot för lagerjusteringar är det konto som anges som
lagerkontot i fönstret Lagerbokföringsinställning.

Om något går fel och ett fel uppstår kommer fältet Status att visa Slutförd med fel och fältet Antal fel visar hur
många. Om du vill visa en lista över felen, öppnar du sidan migreringsfel genom att välja:

Numret i fältet antal fel för enheten.
Enheten och åtgärden Visa fel.

På sidan migreringsfel, om du vill korrigera ett fel kan du välja ett felmeddelande och sedan välja redigera post
för att visa de migrerade data för enheten. Om du har flera fel att fixa kan du välja reparera flera fel för att
redigera poster i en lista. Du behöver öppna enskilda poster om felet orsakades av en relaterad post. Om t.ex. en
leverantör inte vill migrera om en e-postadress för en av deras kontakter har ett felaktigt format.

När du har korrigerat ett eller flera fel kan du välja Migrera för att endast överföra de enheter som har fastställts,
utan att behöva starta om flyttningen helt.

Om du har kopplat mer än ett fel, kan du använda funktionen Välj flera om du vill markera flera rader att migrera. Om det
finns fel som inte är viktiga att fixa kan du välja dem och sedan välja hoppa över val.



NOTENOTE

Kontrollera data efter migrering

MICROSOFT DYNAMICS C5 2012 BUSINESS CENTRAL BATCH-JOBB SOM SKA ANVÄNDAS

Kundtransaktioner Redovisningsjournaler CUSTMIGR

Leverantörstransaktioner Redovisningsjournaler VENDMIGR

Artikeltransaktioner Artikeljournaler ITEMMIGR

Redovisningstransaktioner Redovisningsjournaler GLACMIGR

Stoppa datamigrering

Se även

Om du har artiklar som ingår i en struktur kan du behöva migrera flera gånger om det ursprungliga objektet inte skapas
innan alla varianter som refererar till den. Om en artikelvariant skapas först blir kan referensen till det ursprungliga objektet
orsaka ett felmeddelande.

Ett sätt att kontrollera att informationen överförs på rätt sätt är att titta på följande sidor i C5 och Business Central.

Du kan förhindra migrering av data genom att välja Stoppa alla migreringar. Om du gör det kommer alla
väntande migreringar också stoppas.

Anpassa Business Central med tillägg
Komma igång



Tillägg för betalningar och avstämning (DK).
2019-10-14 • 3 minutes to read

NOTENOTE

Bankformat som stöds

Så här ställer du in tillägget

Gör snabba, felfria betalninger genom att exportera filer som är specifikt formaterade för utbyte med din leverantör
eller bank. Filerna påskyndar processerna för betalning och avstämning och undviker fel som kan inträffa när du
manuellt anger information på en bankwebbplats.

Det här tillägget stöder filformat för flera danska banker. När du exporterar betalningsinformation till en fil, packar
tillägget data i det format som krävs av din bank. Formaten omfattar till exempel Bankdata-vl, V3, BEC, SDC och
FIK som många olika banker använder och några som är mer specialiserade för vissa banker, till exempel Danske
Bank och Nordea. Tillägget innehåller dessutom vissa format för import och avstämning av bankutdrag.

Om du vill använda tillägget måste du känna till det format som banken eller leverantör kräver. Vissa banker eller leverantörer
tillhandahåller denna information på sina webbplatser; Du kan dock behöva kontakta deras kundservice för att hämta önskad
information.

Det här tillägget använder följande format för betalningsfiler:

BANKDATA-V3
BEC INDLAND
BEC-CSV
DANSKEBANK CMKV
DANSKEBANK CMKXKSX
DANSKEBANK
FIK71
NORDEA-ERHVERV-CSV
NORDEA
NORDEA-UNITEL-V3
SDC
SDC CSV

Det finns några steg för att komma igång.

Tillåt betalningsdataexport. För att skydda dina data, är detta inte är tillgänglig.
Skapa inköpsorder och leverantörsreskontra så att du inte behöver externa verifikationsnummer på fakturor.
Om det behövs kan använda du referensnumret för att referera till en viss faktura.
Ange betalningssätt för varje leverantör. Betalningssätt definierar hur du vill betala fakturor från leverantören.
Till exempel bank, kontanter, check eller konto.
Ange vilket format som ska användas för var och en av dina bankkonton. Det kan t.ex. vara NORDEA,
DANSKEBANK, SDC.

Dessutom måste du tilldela leverantörer till en inhemsk Gen. rörelsebokföringsmall och en



För att tillåta betalningsdataexport från Business CentralFör att tillåta betalningsdataexport från Business Central

Ange betalningssätt för en leverantörAnge betalningssätt för en leverantör

TYP 01 TYP 04 TYP 71 TYP 73

Postgiro eller FIK
fordringsägarenr?

Postgiro Postgiro FIK Fordringsägarenr. FIK Fordringsägarenr.

Tillåta meddelande till
mottagare?

Ja Nej Nej Ja

Innehåller
betalningsreferensnu
mmer?

Nr Ja, 16 siffror. Ja, 15 siffror. Nr

Ange formaten som ska användas för ett bankkontoAnge formaten som ska användas för ett bankkonto

Välja FIK eller Giro betalningsinformation för leverantörsfakturor

Du använder tillägget för att exportera betalningsdata

Leverantörsbokföringsmall. Inställningen av Land/Region måste för leverantören vara Danmark (DK). Mer
information finns i Ställa in bokföringsmallar.

1. Välj ikonen  och ange Betalningsjournal och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Redigera betalningsjournal, välj journalen Bank.
3. Markera kryssrutan Tillåt betalningsexport.

I följande tabell visas kombinationerna av betalningssätten FIK och GIRO som Business Central stödjer.

1. Välj ikonen  och ange Leverantörer och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna kortet, expandera fliken betalningar i fältet betalningssätt och välj betalningssätt.
3. I vissa fall måste du fylla i andra fält. Se tabellen ovan för mer information om kombinationer.

1. Välj ikonen  och ange Bankkonto och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna kortet för bankkontokort.
3. I fältet Format för betalningsexport, välj format för exportfilen.

TIPTIP

1. Välj ikonen  och ange Inköpsfakturor och välj sedan relaterad länk.

2. Välj Leverantören. Kom ihåg att detta måste en dansk leverantör med adress i Danmark.

3. Skapa en faktura. Fälten betalningssätt och leverantörsnummer fylls i baserat på inställningarna på
leverantörskortet. Du kan ändra dem om du vill.

4. I fältet betalningsreferens anger du det 15-siffriga numret på leverantörens faktura.

Du behöver bara lägga till de senaste 11 siffrorna. Business Central lägger till fyra nollor i början av numret.

5. Bokföra fakturan

1. Välj ikonen  och ange Betalningsjournal och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Föreslå betalningsjournaler för leverantör.



Se även

TIPTIP
Om du endast vill exportera specifika betalningar kan du använda alternativen för filtrering av data.

3. Om det behövs kan du lägga till filter om du endast vill exportera specifika betalningar.

4. I fältet Bankbetalningstyp väljer du Elektronisk betalning.

5. Välj åtgärden Exportera.

Anpassning av Business Central för Business Central med tillägg
Skapa insamlingsposter för SEPA Autogiro och exportera till en bankfil
Konfigurera SEPA autogiro
Så här bokför du betalningsinleveranser för SEPA Autogiro
Samla in betalningar med SEPA-autogiro
Arbeta med redovisningsjournaler

https://docs.microsoft.com/sv-se/dynamics365/business-central/finance-how-create-sepa-direct-debit-collection-entries-export-bank-file
https://docs.microsoft.com/sv-se/dynamics365/business-central/finance-how-to-post-sepa-direct-debit-payment-receipts


Tillägget för skattefilformat (DK)
2019-10-14 • 2 minutes to read

Se även

Om du handlar med företag eller interna filialer eller dotterbolag i andra EU-länder måste du rapportera
information om aktiviteterna till SKAT och för Danmark statistik. Om du använder funktionerna för moms- och
Intrastat-rapportering i Business Central kan du med det här tillägget kontrollera att filen som du exporterar är
kompatibel med kraven från dessa organisationer. Tillägget lägger till kodmoduler för exportfil för MS-ECSL-
rapport och Intrastat-exportradöverföring till din momskonfiguration så att du kan exportera data i det nya
formatet direkt.

Tillägget är gratis, du måste bara installera det.

Anpassa Business Central med tillägg



Tillägget GetAddress.io för postnummer i
Storbritannien
2019-10-14 • 2 minutes to read

TIPTIP

Se även

Tillägget GetAddress.io för postnummer i Storbritannien kan spara tid och att undvika misstag när du anger
adresser för enheter som t.ex. kunder, leverantörer, bankkonton och anställda. Exempelvis när du skapar en kund
kan du bara välja ett postnummer och Business Central visas en lista över adresser. Välj önskad adress och presto,
adressfält fylls i.

 ##Så här använder du tillägget GetAddress.io för postnummer i Storbritannien när du anger en adress

NOTENOTE

1. Under adress väljer du söka efter en adress från postnummer.

Alternativet Sök adressen från postnummer är endast tillgängligt om fältet lands-/ regionkod antingen är tomt
eller innehåller GB.

2. IPå sidan Postnummersökning i fältet postnummer anger du eller väljer postnummer.

3. På sidan Adressval väljer du adressen.

Om du vet gatunumret kan du filtrera adresserna genom att ange hela eller delar av numret i fältet Leveranspunkt.

Ställ in tillägget GetAddress.io för postnummer i Storbritannien

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/UnitedKingdom/uk-setup-postal-code-service


Skicka kundremissa
2019-10-14 • 2 minutes to read

NOTENOTE

Se även

När kundremissa används för att meddela leverantörerna om de betalningar som görs kan du nu skicka
kundremissa i bulk från betalningsjournalen och skicka om när du har utfört betalningar från
leverantörsreskontratransaktioner genom att använda dokumentutskicksprofiler.

Denna funktion stöds endast i Business Central online och lokalt i följande länder: Storbritannien, USA, Kanada, Australien,
Nya Zeeland och Sydafrika.

Du kan skicka kundremissa på två olika sätt:

Gå till sidan utbetalningsjournal och välj Navigera, betalningar, skicka kundremissa för att skicka
kundremissa via e-ost för en eller föera utbetalningsjournaltyper
På sidan leverantörsreskontratransaktioner väljer du åtgärder, funktioner, skicka kundremissa för att skicka
kundremissa via e-post efter bokföring av leverantörsbetalningar, för en av flera
leverantörsreskontratransaktioner

Betalningsförslag för lev.
Anpassa Business Central med tillägg
Arbeta med Business Central



Business Central-tillägg från andra leverantörer
2019-10-14 • 2 minutes to read

Se även

På AppSource.microsoft.com, får du tillägg för Business Central. Några tillägg ges ut av Microsoft, och andra
tillägg ges ut av andra företag. Vi refererar till webbplatserna som dessa företag tillhandahåller för mer
information om tilläggen, som inte ges ut av Microsoft. Du kan hitta den här informationen på
AppSource.microsoft.com.

Listan över tillägg från andra företag växer varje månad. Så håll utkik efter AppSource.microsoft.com och få
program som hjälper dig i ditt arbete på Business Central.

Anpassa Business Central med tillägg
Komma igång

https://appsource.microsoft.com/
https://appsource.microsoft.com/en-us/marketplace/apps?product=dynamics-365%3Bdynamics-365-for-financials&page=1
https://appsource.microsoft.com/en-us/marketplace/apps?product=dynamics-365%3Bdynamics-365-for-financials&page=1


  

Integration med Dynamics 365 Sales
2019-10-14 • 3 minutes to read

NOTENOTE

Översikt över integrationsprocessen

NOTENOTE

Om Business Central integrerad affärslösning

Rollen säljare betraktas ofta som en de mest utåtriktade jobben i ett företag. Men kan det vara användbart för
säljare att kunna se inuti verksamheten och se vad som händer på serverdelen. Genom att integrera Business
Central och Dynamics 365 Sales kan du ge säljare denna information genom att visa informationen i Business
Central medan de arbetar i Dynamics 365 Sales. Till exempel när du förbereder en försäljningsoffert kan det vara
bra att veta om det finns tillräckligt mycket lager för att uppfylla ordern. Mer information finns i Använd
Dynamics 365 Sales från Business Central.

Här beskrivs hur du integrerar onlineversioner av Dynamics 365 Sales och Business Central. Information om lokal
konfiguration finns i förbereda Dynamics 365 Sales för integrering lokalt.

Följande steg ger en översikt över hur du integrerar Dynamics 365 Sales med Business Central.

Dessa uppgifter kräver säkerhetsrollen Systemadministratör i Dynamics 365 Sales och Business Central.

1. I Office 365 administratörscenter anger du ett konto att ansluta till och synkronisera data med Dynamics
365 Sales. Mer information finns i Ställa in konton för att integrera med Dynamics 365 Sales.

2. Tilldela licenser för Dynamics 365 Sales till de Business Central-användare som ska använda de inbyggda
programmen.

3. Ställ in en anslutning till Dynamics 365 Sales. Mer information finns i konfigurera en anslutning till
Dynamics 365 Sales.

4. Valfritt: Koppla Business Central och Dynamics 365 Sales-poster. Mer information finns i Koppla och
synkronisera posterna manuellt.

5. Synkronisera data mellan apparna. Mer information finns i Synkronisera Business Central och Dynamics
365 Sales.

Lösningen låter användare visa information i Business Central medan de arbetar i Dynamics 365 Sales. Det kan
till exempel ge insyn i kundstatistik, låta användare koppla och visa poster i Business Central från Dynamics 365
Sales och gör det möjligt att se om det finns produkter i Business Central.

Som standard kommer assisterad inställningsguide för Ställ in Dynamics 365 Sales-anslutning kommer att
importera Business Central-integreringslösningen. För att göra detta använder inställningsguiden ett
administratörsanvändarkonto. Kontot måste även vara en giltig användare i Dynamics 365 Sales med följande
säkerhetsrollerna:

Systemadministratör
Lösningsanpassare

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/prepare-dynamics-365-for-sales-for-integration


Se även

Mer information finns i ställa in konton för att integrera med Dynamics 365 Sales, skapa användare i Microsoft
Dynamics 365 (online) och tilldela säkerhetsroller och hantera användare och behörigheter.

Det här kontot används bara en gång vid installationen. När lösningen har importerats till Business Central,
behövs inte längre kontot. Integrationen fortsätter att använda användarkontot som har skapats särskilt för
integrering.

Förutom att anpassa Dynamics 365 Sales, Business Central kommer integreringslösningen även att skapa
följande roller i Dynamics 365 Sales för integreringen:

Integrationsadministratören - tillåter användare att hantera anslutningen mellan Business Central och
Dynamics 365 Sales. Vanligtvis tilldelas den bara användarkontot för synkronisering.
Integrationsanvändare - tillåter användare att komma åt synkroniserade data. Tilldelas normalt till
användarkontot för synkronisering och alla användare som behöver visa eller komma åt synkroniserade data.
Produkttillgänglighetsanvändare - tillåter att användare frågar om produkttillgänlighet i Business Central
från Dynamics 365 Sales.

Mer information om varje roll, t.ex. behörigheter och åtkomstnivåer finns i Konfigurera användarkonton för
integrering med Dynamics 365 Sales.

I slutet av installationsguiden Business Central uppmanas du att koppla säljare till användare i Dynamics 365
Sales. Poster i Dynamics 365 Sales har vanligtvis en ägare (användare) som tilldelats dem, och om koppling
mellan användare i Dynamics 365 Sales och säljare i Business Central inte finns kommer synkroniseringen att
misslyckas. Du kan också göra det senare med hjälp av åtgärden Koppla säljare på sidan Microsoft Dynamics
365 anslutningsinställningar.

Ställa in konton för integrering med Dynamics 365 Sales
Konfigurera en anslutning till Dynamics 365 Sales
Synkroniserar i Business Central och Dynamics 365 Sales
Förbereder Dynamics 365 Sales för integrering lokalt

https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-engagement/admin/create-users-assign-online-security-roles
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/prepare-dynamics-365-for-sales-for-integration


Ställa in konton för integrering med Dynamics 365
Sales
2019-10-14 • 5 minutes to read

Ställa in Administratörsanvändarkontot i Försäljning

Konfigurera användarkontot för integrering

IMPORTANTIMPORTANT

Den här artikeln innehåller en översikt över hur du ställer in de konton som behövs för att integrera Dynamics
365 Sales med Business Central.

Du måste lägga till ditt administratörsanvändarkonto för Business Central som en användare i Dynamics 365
Sales och sedan befordra användaren till administratör i Dynamics 365 Sales. Administratörsanvändarkontot
måste också ha rollen systemanpassare och minst en annan användarroll som inte är administratör, till exempel
försäljningschef, i Dynamics 365 Sales.

Du måste skapa ett dedikerat användarkonto i din Office 365-prenumeration som både Business Central och
Dynamics 365 Sales kan använda för att synkronisera data. Det här användarkontot måste kunna logga in på
Dynamics 365 Sales, vilket innebär att användaren måste ha en licens för Dynamics 365 Sales och minst en
säkerhets rollsom har tilldelats den i Dynamics 365 Sales som beskrivs här. För information om hur du skapar
användare i Dynamics 365 Sales, se Hantera säkerhet, användare och team. bNär anslutningen är upprättad
kommer Business Central tilldelar du användarkontot de säkerhetsroller som behövs i Business Central och det
här kontot kan anges till icke-interaktivt åtkomstlägeDynamics 365 Sales

Använd inte administratörskontot för Dynamics 365 Sales för synkronisering. Om du gör det bryts synkroniseringen.
Dessutom, för att undvika konstant synkronisering synkroniseras inte ändringar av integreringsanvändarkontot. När
anslutningen har upprättats bör du ange åtkomstläget för användarkontot för integration i icke-interaktivt läge i Dynamics
365 Sales. Mer information finns i skapa ett icke-interaktivt användarkonto.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2085500
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-engagement/admin/create-users-assign-online-security-roles#create-a-user-account
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=616518
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-engagement/admin/create-users-assign-online-security-roles#create-a-non-interactive-user-account
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-engagement/admin/create-users-assign-online-security-roles#create-a-non-interactive-user-account


Ställa in konton för säljare

Lägsta behörigheten för användar konton i Dynamics 365 Sales

IntegrationsadministratörIntegrationsadministratör

A n p a ssn i n gA n p a ssn i n g

SÄKERHETSROLL ÅTKOMSTNIVÅ
DYNAMICS NAV 2018
OCH TIDIGARE

BUSINESS CENTRAL 
OKTOBER 2018

BUSINESS CENTRAL 
APRIL 2019

Modelldriven app Global Läs

Plugin-paket Global Läs Läs Läs

Plugin-typ Global Läs Läs Läs

Samband Global Läs

SDK-meddelande Global Läs Läs Läs

SDK-meddelande
bearbetningssteg

Global Läs Läs Läs

SDK-meddelande
bearbetningsbild

Global Läs Läs Läs

System från Global Skriv

Du måste skapa användarkonton i Dynamics 365 Sales för säljare från Business Central. För att göra detta
enklare erbjuder Microsoft 365 administratörscenter en Excel-mall som du kan använda. På sidan aktiva
användare väljer du Mer och sedan Importera flera användare. Välj Hämta en CSV-fil med endast
rubriker och ange sedan ange information om säljarna. För att se ett exempel väljer du Hämta en CSV-fil med
rubriker och exempelanvändarinformation. När du har angett information om användarna är nästa steg i
importprocessen att tilldela användarlicenser till Dynamics 365 Customer Engagement-planen.

När du har importerat användarna och tilldelat dem licenser för Dynamics 365 Customer Engagement måste du
tilldela användare till rollen säljare i Dynamics 365 Sales.

När du installerar integrationslösningen konfigureras behörigheter för användarkontot för integration i
Dynamics 365 Sales. Om behörigheterna ändras kan du behöva återställa dem. Det kan du göra genom att
installera om integreringslösningen eller återställa dem manuellt. I följande tabeller visas minimibehörigheterna
för användar kontona i Dynamics 365 Sales.

I följande tabell visas de minsta behörigheterna på varje flik för varje säkerhetsroll som krävs för
administratöranvändaren.



A n p a ssa d e  e n t i t e t e rA n p a ssa d e  e n t i t e t e r

SÄKERHETSROLL ÅTKOMSTNIVÅ
DYNAMICS NAV 2018
OCH TIDIGARE

BUSINESS CENTRAL 
OKTOBER 2018

BUSINESS CENTRAL 
APRIL 2019

Statistik för Business
Central-konto

Global Läs Läs Läs

Anslutning för
Business Central

Global Skapa, läsa, skriva, ta
bort

Skapa, läsa, skriva, ta
bort

Skapa, läsa, skriva, ta
bort

Efter konfiguration Global Skriv

IntegrationsanvändareIntegrationsanvändare

K ä r n p o st e rK ä r n p o st e r

SÄKERHETSROLL ÅTKOMSTNIVÅ
DYNAMICS NAV 2018
OCH TIDIGARE

BUSINESS CENTRAL 
OKTOBER 2018

BUSINESS CENTRAL 
APRIL 2019

Konto Global Skapa, läsa, skriva,
lägga till, lägga till i,
tilldela

Skapa, läsa, skriva,
lägga till, lägga till i,
tilldela

Skapa, läsa, skriva,
lägga till, lägga till i,
tilldela

Åtgärdskort Global Läs Läs

Anslutning Global Läs Läs Läs

Kontakt Global Skapa, läsa, skriva,
lägga till, lägga till i

Skapa, läsa, skriva,
lägga till, lägga till i

Skapa, läsa, skriva,
lägga till, lägga till i

Anmärkning Global Skapa, läsa, skriva, ta
bort lägga till, tilldela

Affärsmöjlighet Global Skapa, läsa, skriva,
lägga till, lägga till i

Skapa, läsa, skriva,
lägga till, lägga till i

Post Global Skapa, läsa, lägga till i

Användargränssnitt
för entitet

Användare Skapa, läsa, skriva Skapa, läsa, skriva Skapa, läsa, skriva

F Ö R SF Ö R S

SÄKERHETSROLL ÅTKOMSTNIVÅ
DYNAMICS NAV 2018
OCH TIDIGARE

BUSINESS CENTRAL 
OKTOBER 2018

BUSINESS CENTRAL 
APRIL 2019

Fakturera Global Skapa, läsa, skriva,
lägga till, lägga till i

Skapa, läsa, skriva,
lägga till, lägga till i

Skapa, läsa, skriva,
lägga till, lägga till i

Order Global Skapa, skriva, lägga
till i

Skapa, skriva, lägga
till i

Läsa, skriva, lägga till,
lägga till i, tilldela

Produkt Global Skapa, läsa, skriva,
lägga till, lägga till i

Skapa, läsa, skriva,
lägga till, lägga till i

Skapa, läsa, skriva,
lägga till, lägga till i

I följande tabell visas de minsta behörigheterna på varje flik för varje säkerhetsroll som krävs för
integrationsanvändaren.



Egenskap Global Läs Läs Läs

Egenskapskoppling Global Läs Läs Läs

Egenskapsalternativ
ange objekt

Global Läs Läs Läs

Offert Global Läs Läs Läs

SÄKERHETSROLL ÅTKOMSTNIVÅ
DYNAMICS NAV 2018
OCH TIDIGARE

BUSINESS CENTRAL 
OKTOBER 2018

BUSINESS CENTRAL 
APRIL 2019

Se r v i c eSe r v i c e

SÄKERHETSROLL ÅTKOMSTNIVÅ
DYNAMICS NAV 2018
OCH TIDIGARE

BUSINESS CENTRAL 
OKTOBER 2018

BUSINESS CENTRAL 
APRIL 2019

Ärende Global Läs Läs Läs

Ve r k sa m h e t ss t y r n i n gVe r k sa m h e t ss t y r n i n g

SÄKERHETSROLL ÅTKOMSTNIVÅ
DYNAMICS NAV 2018
OCH TIDIGARE

BUSINESS CENTRAL 
OKTOBER 2018

BUSINESS CENTRAL 
APRIL 2019

Valuta Global Skapa, läsa, skriva Skapa, läsa, skriva Skapa, läsa, skriva

Organisation Global Läsa, skriva Läsa, skriva Läsa, skriva

Säkerhetsroll Global Läs

Användare Global Skapa, läsa, skriva,
lägga till, lägga till i

Skapa, läsa, skriva,
lägga till, lägga till i

Skapa, läsa, skriva,
lägga till, lägga till i

Användarinställningar Global Skapa, läsa, skriva, ta
bort, lägga till i

Skapa, läsa, skriva, ta
bort, lägga till i

Skapa, läsa, skriva, ta
bort, lägga till i

Agera för en annan
användares räkning

Global Ja Ja Ja

A n p a ssn i n gA n p a ssn i n g

SÄKERHETSROLL ÅTKOMSTNIVÅ
DYNAMICS NAV 2018
OCH TIDIGARE

BUSINESS CENTRAL 
OKTOBER 2018

BUSINESS CENTRAL 
APRIL 2019

Fält Global Läs Läs

Plugin-paket Global Läs Läs Läs

Plugin-typ Global Läs Läs Läs

SDK-meddelande Global Läs Läs Läs

SDK-meddelande
bearbetningssteg

Global Läs Läs Läs

Webbresurs Global Läs Läs Läs

A n p a ssa d e  e n t i t e t e rA n p a ssa d e  e n t i t e t e r



SÄKERHETSROLL ÅTKOMSTNIVÅ
DYNAMICS NAV 2018
OCH TIDIGARE

BUSINESS CENTRAL 
OKTOBER 2018

BUSINESS CENTRAL 
APRIL 2019

Dynamics 365
Business Central
kontostatistik

Global Skapa, läsa, skriva,
lägga till i

Skapa, läsa, skriva,
lägga till i

Skapa, läsa, skriva,
lägga till i

Dynamics 365
Business Central-
anslutning

Global Läs Läs Läs

ProduktartikelanvändareProduktartikelanvändare

A n p a ssa d e  e n t i t e t e rA n p a ssa d e  e n t i t e t e r

SÄKERHETSROLL ÅTKOMSTNIVÅ
DYNAMICS NAV 2018
OCH TIDIGARE

BUSINESS CENTRAL 
OKTOBER 2018

BUSINESS CENTRAL 
APRIL 2019

Dynamics 365
Business Central
kontostatistik

Global Skapa, läsa, skriva,
lägga till i

Skapa, läsa, skriva,
lägga till i

Skapa, läsa, skriva,
lägga till i

Dynamics 365
Business Central-
anslutning

Global Läs Läs Läs

Se även

Du kan låta säljare visa lagernivåer för de artiklar som de säljer genom att bevilja dem de behörigheter som
beskrivs i följande tabell.

Integration med Dynamics 365 Sales



Konfigurera en anslutning till Dynamics 365 Sales
2019-10-14 • 10 minutes to read

Innan du börjar

NOTENOTE

Ställ in, testa och aktivera en anslutning till Dynamics 365 Sales

Så här använder du guiden för assisterad konfiguration:Så här använder du guiden för assisterad konfiguration:

FÄLT BESKRIVNING

Importera Dynamics 365 Sales-lösning Aktivera det här alternativet om du vill installera och
konfigurera lösningen för integration i Dynamics 365 Sales.
Mer information finns i om Business Central
integrationslösning.

Om du vill integrera med Dynamics 365 Sales måste du göra en koppling mellan Business Central och Dynamics
365 Sales

Innan du börjar ansluta apparna, finns det några delar av information som är användbar för att ha redo:

En URL för din Dynamics 365 Sales-app. Ett snabbt sätt att hämta URL:en är att öppna Dynamics 365 Sales
och kopiera URL-adressen och klistra in den i fältet Dynamics 365 Sales-URL i Business Central. Business
Central korrigerar layouten.
Användarnamn och lösenord för ett användarkonto används endast för integrering.
Användarnamn och lösenord för det konto som har administratörsbehörigheter.

Här beskrivs proceduren för onlineversionen av Business Central.

För alla autentiseringstyper förutom Office 365-autentisering kan du ställa in anslutningen till Dynamics 365
Sales på sidan Microsoft Dynamics 365 Sales anslutningsinställningar. För Office 365-autentisering kan du
också använda assisterad inställningsguide för Ställ in Dynamics 365 Sales-anslutning som hjälper dig att hitta
informationen som krävs.

Guiden för assisterad konfiguration Ställ in Dynamics 365 Sales-anslutning kan hjälpa dig att skapa
anslutningen och ange om du vill aktivera avancerade funktioner, till exempel koppla mellan poster.

1. Välj inställningar och tillägg, och välj assisterad konfiguration.
2. Välj Ställ in Dynamics 365 Sales-anslutning för att starta guiden för assisterad konfiguration.
3. Fyll i fälten om det behövs.
4. Om det finns avancerade inställningar som kan förbättra säkerheten och aktivera Dynamics 365 Sales

ytterligare funktioner, till exempel behandling av försäljningsorder och visa lagernivåer. Avancerade
inställningarna beskrivs i tabellen nedan.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2085501


Publicera webbtjänsten för artikeldisposition Aktivera människor som använder Dynamics 365 Sales för att
visa disponibla artiklar (produkter) i lagret i Business Central.
Detta kräver att Business Central användarkontot har en
åtkomstnyckel för webbtjänsterna. Tilldela nyckeln är en
tvåstegsprocess. För användarkontot i Business Central måste
du välja åtgärden ändra webbtjänstnyckeln. I guiden för
assisterad konfiguration Dynamics 365 Sales-anslutning anger
du Dynamics 365 Business Central OData webbtjänst-URL
och ger Business Central användarens autentiseringsuppgifter
för att komma åt tjänsten. Mer information finns i OData
webbtjänst.

Dynamics 365 Business Central OData webbtjänst-URL Om du aktiverar webbtjänsten för artikeldisposition anges
URL för OData webbadressen för dig.

Dynamics 365 Business Central Användarnamn för
OData-webbtjänsten

Namnet på det Business Central användarkonto som
Dynamics 365 Sales använder för att hämta information om
artikeldisposition i Business Central via webbtjänsten för
OData.

Dynamics 365 Business Central Åtkomstnyckel för
OData-webbtjänsten

Åtkomstnyckeln för det användarkonto som Dynamics 365
Sales använder för att hämta information om
artikeldisposition från Business Central via webbtjänsten för
OData. Nyckeln tilldelas användaren i fältet Dynamics 365
Business Central Användarnamn för OData-
webbtjänsten. Om du vill hämta nyckeln väljer du knappen
sök efter värdet bredvid användarnamnet, väljer
användaren, väljer hantera och sedan redigera. På
användarkortet väljer du åtgärder, autentisering och väljer
sedan ändra webbtjänstnyckeln.

Aktivera försäljningsorderintegrering När en användare skapar försäljningsorder i Dynamics 365
Sales och uppfyller order i Business Central integreras
processen i Dynamics 365 Sales. Mer information finns i
Aktivera integrering av bearbetning av försäljningsorder.
Detta innebär att du anger autentiseringsuppgifter för en
administratörs användarkonto i Dynamics 365 Sales. Mer
information finns i avsnittet Hantera speciella
försäljningsorderdata.

Aktivera Dynamics 365 for Sales anslutning Aktivera anslutning till Dynamics 365 Sales.

SDK-version för Dynamics 365 Detta gäller endast om du integrerar med en lokal version av
Dynamics 365 Sales. Det här är den SDK-version för Dynamics
365 (även kallat Xrm) för att ansluta Business Central till
Dynamics 365 Sales. Versionen måste vara kompatibel med
SDK-versionen som används av Dynamics 365 Sales och
motsvarande eller senare än den version som används av
Dynamics 365 Sales.

FÄLT BESKRIVNING

NOTENOTE

Om du vill skapa eller hantera anslutningen manuelltOm du vill skapa eller hantera anslutningen manuellt

Den assisterade inställningsguiden Ställ in Dynamics 365 Sales-anslutning tilldelar automatiskt säkerhetsrollerna
Integrationsadministratör och Integrationsanvändare till användarkonton som används för integration.

I följande procedur beskrivs hur du fyller i fälten på sidan Microsoft Dynamics 365 Sales

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/webservices/odata-web-services
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-engagement/sales-enterprise/developer/enable-sales-order-processing-integration


FÄLT BESKRIVNING

Dynamics 365 Sales-URL URL:en för din instans av Dynamics 365 Sales. Om du vill
hämta URL-adressen, öppna Dynamics 365 Sales, kopiera URL
från adressfältet i din webbläsare och klistra sedan in URL-
adressen i fältet. Business Central ser till att formatet är
korrekt.

Användarnamn och lösenord Autentiseringsuppgifterna för användarkontot är avsedd för
integrering. Mer information finns i Ställa in konton för att
integrera med Dynamics 365 Sales.

Aktiv Starta använda integrationen Om du inte aktiverar
anslutningen nu sparas anslutningsinställningarna, men
användarna kan inte få åtkomst till data i Dynamics 365 Sales
från Business Central. Du kan gå tillbaka till sidan och aktivera
anslutningen senare.

SDK-version för Dynamics 365 Om du integrerar med en lokal version av Dynamics 365 Sales
är det denna SDK-versionen för Dynamics 365 (även kallad
Xrm) som du använder för att ansluta Business Central till
Dynamics 365 Sales. Den version som du väljer måste vara
kompatibel med SDK-versionen som används av Dynamics
365 Sales. Den här versionen motsvarar eller är senare än den
version som används av Dynamics 365 Sales.

NOTENOTE

FÄLT BESKRIVNING

Dynamics 365 Business Central Webbklient-URL URL:en för din instans av Business Central. Det låter
användare i Dynamics 365 Sales öppna motsvarande poster i
Business Central från poster i Dynamics 365 Sales, till exempel
ett konto eller en produkt. -posterna öppnas i . Business
Central-poster är öppna i Business Central. Ange detta fält till
url-adressen för den Business Central-instans att använda.

Om du vill återställa fältet till standard-URL för Business
Central, på Åtgärd-fliken, välj Återställ webbklient-URL.

Detta fält gäller endast om integrationslösningen för Business
Central har installerats i Dynamics 365 Sales.

anslutningsinställningar manuellt. Detta är sidan där du hanterar inställningar för integrering.

1. Välj ikonen  och ange Microsoft Dynamics 365 anslutningsinställningar och välj sedan relaterad länk.
2. Ange följande information om anslutningen från Business Central till Dynamics 365 Sales.

Om du ansluter en lokal version av Business Central till Dynamics 365 Sales kan du konfigurera en anslutning till en
Dynamics 365 Sales-instans med en specifik autentiseringsmetod. Fyll i fälten på snabbfliken information om
autentiseringstyp. Mer information finns i använd anslutningssträngar i XRM verktygsuppsättning för att ansluta till
Dynamics 365. Detta steg är inte nödvändigt när du ansluter en onlineversion av Business Central.

3. Ange följande information om anslutningen från Dynamics 365 Sales till Business Central.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=843055


Webbtjänsten Artikeldisposition har aktiverats Aktivera människor som använder Dynamics 365 Sales för att
visa disponibla artiklar (produkter) i lagret i Business Central.
Om detta aktiveras måste du också ange ett namn och en
snabbtangent för Dynamics 365 Sales för att fråga OData-
webbtjänsten om disponibla artiklar (produkter). Mer
information finns i OData webbtjänst.

Dynamics 365 Business Central OData webbtjänst-URL Om du aktiverar webbtjänsten för artikeldisposition anges
URL för OData webbadressen för dig.

Dynamics 365 Business Central Användarnamn för
OData-webbtjänsten

Namnet på det användarkonto som Dynamics 365 Sales
använder för att hämta information om artikeldisposition i
Business Central via webbtjänsten för OData.

Dynamics 365 Business Central Åtkomstnyckel för
OData-webbtjänsten

Åtkomstnyckeln för det användarkonto som Dynamics 365
Sales använder för att hämta information om
artikeldisposition från Business Central via webbtjänsten för
OData. Nyckeln tilldelas användaren i fältet Dynamics 365
Business Central Användarnamn för OData-
webbtjänsten. Om du vill hämta nyckeln väljer du knappen
sök efter värdet bredvid användarnamnet, väljer
användaren, väljer hantera och sedan redigera. På
användarkortet väljer du åtgärder, autentisering och väljer
sedan ändra webbtjänstnyckeln.

FÄLT BESKRIVNING

FÄLT BESKRIVNING

Försäljningsorderintegration är aktiverad Användaren ska kunna skicka försäljningsorder och aktiverade
offerter i Dynamics 365 Sales och sedan granska och bearbeta
dem i Business Central. Det här integrerar den här processen i
Dynamics 365 Sales. Mer information finns i Aktivera
integrering av bearbetning av försäljningsorder.

Skapa försäljningsorder automatiskt Skapa en försäljningsorder i Business Central när en
användare skapar och skickar en i Dynamics 365 Sales.

Bearbeta försäljningsofferter automatiskt Bearbeta en försäljningsoffert i Business Central när en
användare skapar och aktiverar en i Dynamics 365 Sales.

FÄLT BESKRIVNING

4. Ange följande inställningar för Dynamics 365 Sales.

5. Ange följande avancerade inställningar.

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/webservices/odata-web-services.md
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-engagement/sales-enterprise/developer/enable-sales-order-processing-integration


Business Central-användare måste mappa till Dynamics
365 Sales-användare

Ange om Business Central konton måste ha matchande
användarkonto i Dynamics 365 Sales. Office 365 E-
postadress för autentisering av Business Central-
användaren måste vara samma som Primär e-postadress
för Dynamics 365 Sales-användaren.

Om du anger värdet till Ja kommer Business Central-
användare som inte har något matchande Dynamics 365
Sales-användarkonto inte ha Business Central-
integrationskapaciteter i användargränssnittet. Åtkomst till
Dynamics 365 Sales-data direkt från Business Central utförs
på Dynamics 365 Sales-användarkontots vägnar.

Om du anger värdet till Nej kommer alla Business Central-
användare ha Dynamics 365 Sales--integrationskapaciteter i
användargränssnittet. Åtkomst till Dynamics 365 Sales-data
gör på Dynamics 365 Sales-anslutningens (integration)
vägnar.

Nuvarande Business Central-användare mappas till en
Dynamics 365 Sales-användare

Anger om kontot har mappats till ett konto i Dynamics 365
Sales

FÄLT BESKRIVNING

NOTENOTE

NOTENOTE

Koppla bort från Dynamics 365 SalesKoppla bort från Dynamics 365 Sales

Se även

NOTENOTE

6. Kontrollera anslutningsinställningarna genom att välja Testa anslutning.

Om datakrypteringen inte har aktiverats i Business Central kommer du att tillfrågas om du vill aktivera den. Välj Ja
och ange den obligatoriska informationen om du vill aktivera datakryptering. Annars väljer du Nej. Du kan aktivera
datakryptering senare. Mer information finns i kryptering av data i Dynamics 365 Business Central i Hjälp för
utvecklare och IT-proffs.

7. Om Dynamics 365 Sales-synkroniseringen inte redan har ställts in får en fråga om du vill använda
standardsynkroniseringskonfigurationen. Beroende på om du vill bokföra poster justerade i Dynamics 365
Sales och Business Central, välj Ja eller Nej.

Ansluta till Dynamics 365 Sales med sidan Microsoft Dynamics 365 Sales-anslutningsinställning kan kräva att du tilldelar
säkerhetsrollerna Integrationsadministratör och Integrationsanvändare till användarkonton om används för integration. Mer
information finns i tilldela en säkerhetsroll till en användare.

Ansluta till Dynamics 365 Sales med Microsoft Dynamics 365 Sales anslutningsinställningar kan kräva att du tilldelar
säkerhetsrollerna Integrationsadministratör och Integrationsanvändare till användarkonton om används för integration.

1. Välj ikonen  och ange Microsoft Dynamics 365 Sales anslutningsinställningar och välj sedan relaterad
länk.

2. På sidan Microsoft Dynamics 365 Sales anslutningsinställningar, avmarkera kryssrutan aktiverad.

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/devenv-encrypting-data
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-engagement/admin/create-users-assign-online-security-roles#assign-a-security-role-to-a-user
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-engagement/admin/create-users-assign-online-security-roles#assign-a-security-role-to-a-user


Visa status för en synkronisering



Synkroniserar data i Business Central och Dynamics
365 Sales
2019-10-14 • 6 minutes to read

TYP METOD GÅ TILL

Manuell synkronisering Synkronisera med utgångspunkt från
post till post.

Du kan synkronisera enskilda poster i
Business Central, till exempel en kund
med en motsvarande Dynamics 365
Sales-post, till exempel ett konto. Detta
är vanligtvis hur användarna kommer
att arbeta med Dynamics 365 Sales
data i Business Central.

Koppla och synkronisera poster
manuellt

Synkronisera utifrån tabellmappningen.

Du kan synkronisera alla poster i en
Business Central-tabell med en enhet
Dynamics 365 Sales-enhet.

Synkronisera individuella
tabellmappningar

Synkronisera alla ändrade poster för alla
tabellmappningar.

Du kan synkronisera alla poster som
har ändrats i Business Central-tabeller
sedan den senaste synkroniseringen.

Synkronisera alla ändrade poster

När du integrerar Dynamics 365 Sales med Business Central kan du bestämma om du vill synkronisera data i
valda fält för i Business Central-poster (till exempel kunder, kontakter och säljare) med motsvarande poster i
Business Central (till exempel konton, kontaktpersoner och användare). Beroende på vilken typ av post kan du
synkronisera data från Dynamics 365 Sales till Business Central och vice versa. Mer information finns i Integrera
med Dynamics 365 Sales.

Synkronisering använder följande element:

Tabellmappningar för integrering
Fältmappningar för integrering
Synkroniseringsregler
Kopplade poster

När synkroniseringen har konfigurerats kan du koppla upp Business Central-poster till Dynamics 365 Sales-
poster för att synkronisera deras data. Du kan starta en synkronisering manuellt eller enligt ett schema. I tabellen
nedan finns en översikt över hur du kan synkronisera poster.



 

Fullständig synkronisering av all data
för alla tabellmappningar.

Du kan synkronisera all data i Business
Central-tabeller och Dynamics 365
Sales-enheter som mappas och skapa
nya poster i mållösningen för ej
kopplade poster i källösningen.

Fullständig synkronisering
synkroniserar alla data och ignorerar
kopplingen. Vanligtvis gör du en
fullständig synkronisering när du ställer
in integrering och endast en av
lösningarna innehåller data. En
fullständig synkronisering kan också
vara lämplig i demonstrationsmiljöer.

Kör en fullständig synkronisering

Schemalagd synkronisering Synkronisera alla ändringar i data för
alla tabellmappningar.

Du kan synkronisera Business Central
med Dynamics 365 Sales på
schemalagda intervall, genom att ställa
in projekt i jobbkön.

Schemalägg en synkronisering

TYP METOD GÅ TILL

Standardinställd försäljningsenhetsmappningar för synkronisering

BUSINESS CENTRAL DYNAMICS 365 SALES SYNKRONISERINGSRIKTNING STANDARDFILTER

Säljare/Inköpare Användare Dynamics 365 Sales ->
Business Central

Sales-kontaktfilter: Status är
Nej, licensierad
användare är Ja,
integrationsanvändarläge är
Nej

Kund Konto Business Central ->
Dynamics 365 Sales och
Dynamics 365 Sales ->
Business Central

Sales-kontofilter:
Relationstyp är Kund och
Status är Aktiv.

Kontakt Kontakt Business Central ->
Dynamics 365 Sales och
Dynamics 365 Sales ->
Business Central

Business Central-
kontaktfilter: Typen är
Person och kontakten har
tilldelats till ett företag.
Sales-kontaktfilter:
Kontakten har tilldelats till
ett företag och överordnad
kundtyp är Konto

Enheter i Dynamics 365 Sales till exempel konton, är integrerade med motsvarande typer av enheter i Business
Central till exempel kunder. För att arbeta med Dynamics 365 Sales data anger du länkar som kallas kopplingar
mellan enheter i Business Central och Dynamics 365 Sales.

I följande tabell visas standardmappningen mellan enheter i Business Central och Dynamics 365 Sales som
Business Central innehåller.



Valuta Transaktionsvaluta Business Central ->
Dynamics 365 Sales

Måttenhet Enhetsgrupp Business Central ->
Dynamics 365 Sales

Artikel Produkt Business Central ->
Dynamics 365 Sales och
Dynamics 365 Sales ->
Business Central

Sales-kontaktfilter:
produkttyp är Sales-lager

Resurs Produkt Business Central ->
Dynamics 365 Sales och
Dynamics 365 Sales ->
Business Central

Sales-kontaktfilter:
produkttyp är Tjänster

Kund prisgrupp Prislista Business Central ->
Dynamics 365 Sales

Förs.pris Produktprislista Business Central ->
Dynamics 365 Sales

Business Central
kontaktfilter:
försäljningskod är inte
tom, förs.typ är
kundprisgrupp

Affärsmöjlighet Affärsmöjlighet Business Central ->
Dynamics 365 Sales och
Dynamics 365 Sales ->
Business Central

Försäljningsfakturahuvud Fakturera Business Central ->
Dynamics 365 Sales

Försäljningsfakturarad Fakturaprodukt Business Central ->
Dynamics 365 Sales

Rubrik för försäljningsorder Reservationstransaktion Business Central ->
Dynamics 365 Sales

Business Central
Försäljningsrubrikfilter:
Dokumenttyp är Order,
Status är Frisläppt

Försäljningsordermeddeland
en

Försäljningsordermeddeland
en

Business Central ->
Dynamics 365 Sales och
Dynamics 365 Sales ->
Business Central

BUSINESS CENTRAL DYNAMICS 365 SALES SYNKRONISERINGSRIKTNING STANDARDFILTER

Tips för administratörer: Visa entitetsmappningarTips för administratörer: Visa entitetsmappningar

Tips för utvecklare: mappningsfält i Business Central till alternativuppsättningar i SalesTips för utvecklare: mappningsfält i Business Central till alternativuppsättningar i Sales

Kan du visa mappning mellan enheter i Dynamics 365 Sales och tabeller i Business Central på sidan
Tabellmappningar för integrering, där du kan även använda filter. Du definierar mappningen mellan fälten i
Business Central tabeller och fält i Dynamics 365 Sales enheter på sidan Tabellmappningar för integrering, där
du kan lägga till ytterligare mappningslogik. Det kan exempelvis vara praktiskt om du behöver felsöka
synkronisering.

Om du är utvecklare och vill lägga till alternativ för alternativuppsättningar Dynamics 365 Sales, måste du ha



  

BORD ALTERNATIVFÄLTET I KONTOENTITETEN

Betalningsvillkor Betalningsvillkor

Utleveransvillkor Adress 1: Leveransvillkor

Speditör Adress 1: Leveransmetod

SynkroniseringsreglerSynkroniseringsregler

NOTENOTE

BORD REGEL

Kunder Innan en kund kan synkroniseras till ett konto måste
försäljningpersonen, som tilldelats kunden, kopplas till en
Dynamics 365 Sales-användare. Därför när du vill köra
synkroniseringsjobbet KUNDER - Dynamics 365 Sales och du
ställer in det till att skapa nya poster, säkerställ att du
synkroniserar säljare med Dynamics 365 Sales innan du
synkroniserar kunder med Dynamics 365 Sales. 

Synkroniseringsjobbet KUNDER – Dynamics 365 Sales
synkroniserar endast Sales-konton som har relationstypen
Kund.

Kontakter Endast kontakter i Dynamics 365 Sales som associeras med
ett konto skapas i Business Central. Säljarkod värdet definierar
ägare till den kopplade enheten i Dynamics 365 Sales.

Valutor Valutor kopplas till transaktionvalutor i Dynamics 365 Sales
baserat på ISO-koder. Endast valutor, som har en standard-
ISO-kod, kopplas och synkroniseras med transaktionsvalutor.

Enheter Måttenheter synkroniseras med enhetsgrupper i Dynamics
365 Sales. Det kan finnas endast en måttenhet som definieras
i enhetsgruppen.

Artiklar När artiklar synkroniseras med Dynamics 365 Sales-produkter
skapar Business Central automatiskt en prislista i Dynamics
365 Sales. För att undvika synkroniseringsfel bör du inte
ändra denna prislista manuellt.

angett detta. Det finns tre tabeller i Business Central som mappas till alternativfältet för enheten konto i
Dynamics 365 Sales. Poster i tabellerna som inte är länkade till alternativ i Dynamics 365 Sales kommer inte att
synkroniseras. Det innebär att fälten alternativet kommer att vara tomt i Dynamics 365 Sales.

Följande tabell visar mappningar från Business Central-tabeller för fältet alternativ i enheten konto i Dynamics
365 Sales.

Följande tabell beskriver regler som kontrollerar synkroniseringen mellan appar.

Ändrar data i Dynamics 365 Sales som genomfördes av Dynamics 365 Sales-anslutning användarkontot är inte
synkroniserade. Därför rekommenderar vi att du inte ändrar data när du använder kontot. Mer information finns i Ställa in
konton för att integrera med Dynamics 365 Sales.



Säljare Säljare är kopplat till systemanvändare i Dynamics 365 Sales.
Användaren måste vara aktiverad och licens och vara
integrationsanvändaren. Observera att detta är den första
tabellen som måste synkroniseras eftersom den används i
kunder, kontaktpersoner, affärsmöjligheter och fakturor.

Resurser Resurser som ska synkroniseras med Dynamics 365 Sales-
produkter som har produktypen tjänster.

Kundprisgrupper Kundprisgrupper synkroniseras med Sales-prislistor.

Förs.priser Sales-priser som har försäljning skriver kundprisgrupp och har
definierats försäljningskod synkroniseras med Dynamics 365
Sales-prislistrader

Affärsmöjligheter Affärsmöjligheter som ska synkroniseras med Dynamics 365
Sales-affärsmöjligheter. Säljarkod värdet definierar ägare till
den kopplade enheten i Dynamics 365 Sales.

Bokförda försäljningsfakturor Bokförda försäljningsfakturor som är synkroniserade med
försäljningsfakturor. Innan du kan synkronisera en faktura, är
det bättre att synkronisera alla andra enheter som kan delta i
fakturan från säljare till prislistor. Säljarkodvärdet i
fakturarubriken definierar ägare till den kopplade enheten i
Sales.

Försäljningsorder När integrering av försäljningsorder har aktiverats
synkroniseras försäljningsorder i Business Central som har
skapats från skickade försäljningsorder i Dynamics 365 Sales
med försäljningsorder i INCLUDE SALES när de släpps. Innan
du synkroniserar order bör du först synkronisera alla enheter
som ingår i ordern, till exempel säljare och prislistor. Fältet
Säljarkod i orderrubriken definierar ägare till den kopplade
enheten i Dynamics 365 Sales.

BORD REGEL

Se även
Koppla och synkronisera poster manuellt
Schemalägg en synkronisering
Integration med Dynamics 365 Sales



Ändra tabellmappningar för synkronisering
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Filtrera poster

Om du vill filtrera poster för synkroniseringOm du vill filtrera poster för synkronisering

Skapa nya poster

Så här skapar du nya poster under synkroniseringenSå här skapar du nya poster under synkroniseringen

Använda konfigurationsmallar på tabellmappningar

En integrationstabellmappning länkar en tabell i Business Central till en integrationstabell för Dynamics 365 Sales-
enheten. För varje enhet i Dynamics 365 Sales som du vill synkronisera med motsvarande data i Business Central,
måste det finnas en motsvarande integrationstabellmappning. En integrationstabellmappning innehåller flera
inställningar som låter dig styra hur posterna i Business Central-tabellen och en Dynamics 365 Sales-enhet
synkroniseras av motsvarande integrationssynkroniseringsjobb.

Om du inte vill synkronisera alla poster för en specifik Dynamics 365 Sales-enhet eller Business Central-tabell, kan
du ställa in filter för att begränsa posterna som synkroniseras. Du ställer in filtren på sidan Tabellmappningar för
integrering.

1. Välj ikonen  och ange Tabellmappningar för integrering och välj sedan relaterad länk.

2. För att filtrera Business Central-poster anger du fältet Tabellfilter.

3. För att filtrera Dynamics 365 Sales-poster anger du fältet Filter för integreringstabell.

Som standard är det bara de poster i Business Central och Dynamics 365 Sales som är kopplade som
synkroniseras med integrationssynkroniseringsjobben. Du kan ställa in tabellmappningar så att nya poster skapas i
målet (till exempel Business Central) för varje post i källan (till exempel Dynamics 365 Sales) som inte redan är
kopplad.

Till exempel använder synkroniseringsjobbet SÄLJARE – Dynamics 365 Sales tabellmappningen SÄLJARE.
Synkroniseringsjobbet kopierar informationen Dynamics 365 Salesfrån användarposter till säljarposter i Business
Central. Om du skapar tabellmappningen för att skapa nya poster, för varje användare i Dynamics 365 Sales som
inte redan är kopplad till en säljare i Business Central, skapas en ny säljarpost i Business Central.

1. Välj ikonen  och ange Tabellmappningar för integrering och välj sedan relaterad länk.

2. Rensa fältet i tabellmappningposten i fältet Synka endast kopplade poster.

Du kan tilldela konfigurationsmallar till tabellmappningar som ska användas för nya poster som skapas i Business
Central eller Dynamics 365 Sales. För varje tabellmappning kan du ange en konfigurationsmall som ska användas
för nya Business Central-poster och en annan mall för att använda nya Dynamics 365 Sales-poster.

Om du installerar standardsynkroniseringsinstallationen, för det mesta, skapas två konfigurationsmallar
automatiskt och används på tabellmappningen för Business Central-kunder och Dynamics 365 Sales-konton:
CRMCUST och CRMACCOUNT.

CRMCUST används för att skapa och synkronisera nya kunder i Business Central baserat på ett konto i
Dynamics 365 Sales.

Den här mallen skapas, genom att kopiera en befintlig konfigurationsmall för kunder i programmet.



Ange konfigurationsmallar på en tabellmappningAnge konfigurationsmallar på en tabellmappning

Se även

CRMCUST skapas endast om det finns en befintlig konfigurationsmall och fältet Valutakod i mallen är
tomt. Om ett fält i konfigurationsmallen innehåller ett värde, ska värdet användas i stället för värdet i det
mappade fältet i Dynamics 365 Sales-kontot. Till exempel, om fältet Land/region i ett konto i Dynamics
365 Sales innehåller USA och fältet Land/region i konfigurationsmallen är GB används GB som
Land/region för kunden i Business Central.

CRMACCOUNT skapar och synkroniserar nya konton i baserat på ett konto i Dynamics 365 Sales baserat
på ett konto i Business Central.

1. Välj ikonen  och ange Tabellmappningar för integrering och välj sedan relaterad länk.

2. I tabellmappningposten i listan anger du fältet Mallkod för tabellkonfig. till konfigurationsmallen som
ska användas för nya poster i Business Central.

3. Ange fältet Mallkod för int.tabellkonfig. till konfigurationsmallen som ska användas för nya poster i
Dynamics 365 Sales.

Om integration av Dynamics 365 Business Central med Dynamics 365 Sales
Synkroniserar i Business Central och Dynamics 365 Sales
Schemalägg en synkronisering



  

Synkronisera manuellt tabellmappning
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Kör en fullständig synkronisering

En integrationstabellmappning associerar en Business Central tabell (posttyp), till exempel kund, med en Dynamics
365 Sales enhet, exempelvis ett konto. Synkronisera en mappning för integrationstabellen låter dig synkronisera
data i alla poster i den Business Central-tabell och Dynamics 365 Sales-enhet som används. Dessutom, beroende
på konfigurationen av tabellmappningen, kan synkronisering skapa och koppla nya poster i destinationslösningen
ej kopplade poster i källan.

Manuellt synkroniserade integrationstabellmappningarna kan användas under den inledande inställningen av en
integration och vid diagnos av synkroniseringsfel.

Den här artikeln beskriver tre metoder för att manuellt synkronisera integrationstabellmappningar. Varje metod
ger olika nivåer av synkronisering.

En fullständig synkronisering kör alla standardintegrationssynkroniseringsjobb för synkronisering av Business
Central-poster och Dynamics 365 Sales-enheter, enligt definitionen på sidan Tabellmappningar för integrering.

En fullständig synkronisering utför följande åtgärder för Business Central eller Dynamics 365 Sales-poster som är:

NOTENOTE

Inte kopplade, en ny matchande post skapas och kopplas i den andra lösningen. Om och när en post skapas
beror på synkroniseringsriktningen. Till exempel när du synkroniserar data från Business Central-kunder till
Dynamics 365 Sales-konto, om det finns en kund som inte är kopplad till ett konto, skapas ett nytt konto
och läggs automatiskt till i Dynamics 365 Sales och kopplas till kunden Business Central. Motsatsen gäller
när synkroniseringsriktningen är från Dynamics 365 Sales till Business Central. För varje konto som inte
redan är kopplat till en kund, skapas en ny motsvarande kund i Business Central och kopplas till kontot i
Dynamics 365 Sales.

För att uppnå fullständig synkronisering tillfälligt tar bort alternativet Synka endast kopplade poster på
integrationstabellmappningen som används för synkroniseringsjobbet. I slutet av den fullständiga
synkroniseringsprocessen uppmanas du att om du vill hålla det här alternativet avmarkerat för alla jobb.

Kopplad är riktningen för synkroniseringen (t.ex från Business Central till Dynamics 365 Sales eller från
Dynamics 365 Sales till Business Central) förbestämd av integrationstabellmappningar. Mer information
finns i Standardinställd försäljningsenhetsmappningar för synkronisering.

Jobben körs i följande ordning för att undvika kopplingsberoenden mellan posterna.

1. VALUTA - Dynamics 365 Sales synkroniseringsjobb
2. SÄLJARE - Dynamics 365 Sales synkroniseringsjobb
3. MÅTTENHET - Dynamics 365 Sales synkroniseringsjobb
4. KUND - Dynamics 365 Sales synkroniseringsjobb
5. KONTAKTER - Dynamics 365 Sales synkroniseringsjobb
6. RESURS-PRODUKTER - Dynamics 365 Sales synkroniseringsjobb
7. ARTKEL-PRODUKTER - Dynamics 365 Sales synkroniseringsjobb



  

IMPORTANTIMPORTANT

Se processen för en fullständig synkroniseringSe processen för en fullständig synkronisering

Kör en fullständig synkroniseringKör en fullständig synkronisering

Synkronisera alla ändrade poster

Du kan bara använda fullständig synkronisering när du från början lägger upp integration mellan Business Central och
Dynamics 365 Sales och endast en av lösningarna innehåller data som du vill kopiera till den andra lösningen. En fullständig
synkronisering kan vara lämplig i demonstrationsmiljöer. Eftersom den fullständiga synkroniseringen skapas automatiskt och
kopplar poster mellan lösningarna går det snabbare att arbeta med synkronisering av data mellan poster. Å andra sidan bör
du bara köra en fullständig synkronisering om du vill ha en post i Business Central för varje post i Dynamics 365 Sales för en
given tabellmappning. Annars kan du kan få oönskade eller dubblettposter i antingen Business Central eller Dynamics 365
Sales.

1. Välj ikonen  och ange Microsoft Dynamics 365 Sales anslutningsinställningar och välj sedan
relaterad länk.

2. Välj åtgärden Kör fullständig synkronisering och välj sedan knappen Ja för att bokföra journalen.

3. När fullständig synkronisering har utförts kan du ange om du vill tillåta att schemalagda
synkroniseringsjobb ska få skapa nya poster.

Om du vill att alla synkroniseringsjobb ska skapa nya poster i målet för ej kopplade poster i källan väljer du
Ja. Detta anger fältet Synka endast kopplade poster på tabellmappningen som används av
synkroniseringsjobbet.

Om du vill att synkroniseringsjobb ska köras som de gjorde innan fullständig synkronisering med hänsyn
till hur du skapar nya poster väljer du Nej. Detta anger fältet Synka endast kopplade poster till den
inställning den hade innan den fullständiga synkroniseringen.

Du kan visa resultatet av en fullständig synkronisering på sidan Integreringssynkroniseringsjobb. För mer
information, se Visa status för en synkronisering.

Använd sidan Microsoft Dynamics 365 Sales anslutningsinställningar om du vill synkronisera ändringar i alla
integrationstabellmappningar. Detta liknar en fullständig synkronisering. Den synkroniserar data i alla kopplade
poster i de Business Central tabeller och Dynamics 365 Sales enheter som har definierats i tabellmappningarna.
Som standard synkroniseras endast poster som har ändrats sedan den senaste synkroniseringen.
Tabellmappningen synkroniseras i följande ordning för att undvika kopplingsberoenden mellan enheterna:

1. VALUTA - Dynamics 365 Sales synkroniseringsjobb
2. SÄLJARE - Dynamics 365 Sales synkroniseringsjobb
3. MÅTTENHET - Dynamics 365 Sales synkroniseringsjobb
4. KUND - Dynamics 365 Sales synkroniseringsjobb
5. KONTAKTER - Dynamics 365 Sales synkroniseringsjobb
6. RESURS-PRODUKTER - Dynamics 365 Sales synkroniseringsjobb
7. ARTKEL-PRODUKTER - Dynamics 365 Sales synkroniseringsjobb

Du kan visa resultatet av en synkronisering på sidan Integreringssynkroniseringsjobb. För mer information, se
Visa status för en synkronisering.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2085502


    

TIPTIP

Synkronisera poster för alla tabellerSynkronisera poster för alla tabeller

Synkronisera individuella tabellmappningar

Synkronisera poster i en integrationstabellmappningSynkronisera poster i en integrationstabellmappning

Se även

Genom att ändra integrationstabellmappningen i förväg kan du konfigurera synkronisering med filter för att bestämma vilka
poster som ska synkroniseras eller konfigureras för att skapa nya poster i destinationslösningen för ej kopplade poster i
källan. Mer information finns i Ändra tabellmappningar för synkronisering.

1. Välj ikonen  och ange Microsoft Dynamics 365 Sales anslutningsinställningar och välj sedan relaterad
länk.

2. Välj åtgärden Synkronisera ändrade poster och sedan Ja.

Använd Tabellmappningar för integrering för att köra ett synkroniseringsjobb specifikt för tabellmappningar.
Detta synkroniserar data i alla kopplade poster i den Business Central tabell och Dynamics 365 Sales enhet som
har definierats av tabellmappningarna. Som standard synkroniseras endast poster som har ändrats sedan den
senaste synkroniseringen.

Genom att ändra integrationstabellmappningen i förväg kan du konfigurera synkroniseringsjobbet för att skapa
nya poster i destinationslösningen för ej kopplade poster i källan.

1. Välj ikonen  och ange Tabellmappningar för integrering och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Synkronisera ändrade poster och sedan Ja.

Synkroniserar i Business Central och Dynamics 365 Sales
Ställa in konton för integrering med Dynamics 365 Sales



Schemalägga en synkronisering mellan Business
Central och Dynamics 365 Sales
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Synkroniseringsprocess

Du kan synkronisera Business Central med Dynamics 365 Sales på schemalagda intervall, genom att ställa in
projekt i jobbkön. Synkroniseringjobben synkroniserar data i Business Central-poster och Dynamics 365 Sales-
poster som har kopplats ihop tidigare. Eller för poster som inte redan är kopplade, beroende på
synkroniseringsriktningen och reglerna, kan synkroniseringjobben skapa och koppla nya poster i målsystemet.
Det finns flera synkroniseringsprojekt som är tillgängliga förinstallerade. Du kan visa dem på sidan
jobbkötransaktioner. Mer information finns i Använda jobbköer för att schemalägga uppgifter.

Varje synkroniseringjobbköpost använder en viss integrationstabellmappning som anger vilken Business Central-
tabell och Dynamics 365 Sales-enhet som ska synkroniseras. Tabellmappningarna innehåller också en del
inställningar som styr vilka poster i Business Central-tabellen och Dynamics 365 Sales-entiteten som
synkroniseras.

För att synkronisera data måste Dynamics 365 Sales-enhetsposter vara kopplade till Business Central-poster. Till
exempel måste en Business Central-kund kopplas till ett Dynamics 365 Sales-konto. Du kan skapa kopplingar
manuellt, innan du kör synkroniseringjobben, eller låta synkroniseringsjobben ställa in kopplingar automatiskt.
Följande lista beskriver hur data synkroniseras mellan Dynamics 365 Sales och Business Central när du vill
använda synkroniseringsjobbköposterna. Mer information finns i Koppla och synkronisera posterna manuellt.

NOTENOTE

Som standard synkroniseras endast poster i Business Central som är kopplade till poster i Dynamics 365
Sales. Du kan ändra tabellmappningen mellan en Dynamics 365 Sales-enhet och en Business Central-
tabell, så att integrationssynkroniseringsjobben ska skapa nya poster i måldatabasen för varje post i
källdatabasen som inte är kopplad. De nya posterna används också till motsvarande poster i källan. När du
exempelvis synkroniserar kunder med Dynamics 365 Sales-konton skapas en kontopost för varje kund i
Business Central. De nya kontona kopplas automatiskt till kunder i Business Central. Eftersom
synkroniseringen i det här fallet är dubbelriktad skapas och kopplas en ny kund för varje Dynamics 365
Sales-konto som redan har kopplats.

Det finns regler och filter som bestämmer vilka data som synkroniseras. Mer information finns i
Synkroniseringsregler.

När nya poster skapas i Business Central använder posterna antingen mallen som har definierats för
integrationstabellmappning eller standardmallen som finns för posttypen. Fälten fylls i med data från
Business Central eller Dynamics 365 Sales beroende på riktningen för synkroniseringen. Mer information
finns i Så här ändrar du tabellmappningar för synkronisering.

Med efterföljande synkroniseringar kommer endast poster som har ändrats eller har lagts till efter det
senast slutförda synkroniseringjobbbet för enheten att uppdateras.

Nya poster i Dynamics 365 Sales läggs till i Business Central. Om data i fält i Dynamics 365 Sales-poster
har ändrats, kopieras informationen till motsvarande fält i Business Central.

Med dubbelriktad synkronisering synkroniserar jobbet från Business Central till Dynamics 365 Sales och



Poster för standardsynkroniseringjobbkön

JOBBKÖTRANSAKTION BESKRIVNING RIKTNING
TABELLMAPPNING FÖR
INTEGRERING

KONTAKT - Dynamics 365
Sales synkroniseringsjobb

Synkroniserar Dynamics 365
Sales kontakter med
Business Central kontakter.

Dubbelriktad KONTAKT

VALUTA - Dynamics 365
Sales synkroniseringsjobb

Synkroniserar Dynamics 365
Sales transaktionsvalutor
med Business Central-
valutor.

Från Business Central till
Dynamics 365 Sales

VALUTA

KUND - Dynamics 365 Sales
synkroniseringsjobb

Synkroniserar Dynamics 365
Sales-konton med Business
Central-kunder.

Dubbelriktad KUND

ANPASSADPRISGRUPP -
PRIS - Dynamics 365 Sales
synkroniseringsjobb

Synkroniserar Dynamics 365
Sales försäljningsprislistor
med Business Central
kundprisgrupper.

KUNDPRISGRUPPER -
FÖRSÄLJNINGSPRISLISTOR

ARTIKEL - PRODUKT -
Dynamics 365 Sales
synkroniseringsjobb

Synkroniserar Dynamics 365
Sales-produkter med
Business Central-artiklar.

Från Business Central till
Dynamics 365 Sales

ARTIKEL-PRODUKT

BOKFÖRD
FÖRSÄLJNINGSFAKTURA-
FAKT - Dynamics 365 Sales
synkroniseringsjobb

Synkroniserar Dynamics 365
Sales-fakturor med Business
Central bokförda
försäljningsfakturor.

Från Business Central till
Dynamics 365 Sales

FAKTUROR-BOKFÖRDA
FÖRSÄLJNINGSFAKTUROR

RESURS-PRODUKTER -
Dynamics 365 Sales
synkroniseringsjobb

Synkroniserar Dynamics 365
Sales-produkter med
Business Central-resurser.

Från Business Central till
Dynamics 365 Sales

RESURS-PRODUKT

SÄLJARE - Dynamics 365
Sales synkroniseringsjobb

Synkroniserar Business
Central-säljare med
Dynamics 365 Sales-
användare.

Från Dynamics 365 Sales till
Business Central

SÄLJARE

FÖRSÄLJNPRIS -
PROUDUKTPRIS - Dynamics
365 Sales
synkroniseringsjobb

Synkroniserar Dynamics 365
Sales produktpriser med
Business Central
försäljningspriser.

PRODUKTPRIS-
FÖRSÄLJNINGSPRIS

MÅTTENHET - Dynamics
365 Sales
synkroniseringsjobb

Synkroniserar Dynamics 365
Sales-enhetsgrupper med
Business Central-
måttenheter.

Från Business Central till
Dynamics 365 Sales

MÅTTENHET

sedan från Dynamics 365 Sales till Business Central.

I följande tabellen beskrivs standardsynkroniseringjobben.



Kundstatistik – Dynamics
365 Sales-synkronisering.

Uppdaterar Dynamics 365
Sales-konton med senaste
Business Central
kundinformation. I Dynamics
365 Sales visas den här
informationen i
snabbformuläret Business
Central bankkontostatistik
som är kopplat till Business
Central kunder.

Informationen kan även
uppdateras manuellt från
varje kundpost. Mer
information finns i Så här
kopplar du och
synkroniserar posterna
manuellt. 

Obs: denna
jobbkötransaktion är endast
relevant om Business
Central integrationslösning
är installerad i Dynamics 365
Sales. Mer information finns
i om Business Central
integrationslösning.

Ej tillämpbart. Ej tillämpbart.

JOBBKÖTRANSAKTION BESKRIVNING RIKTNING
TABELLMAPPNING FÖR
INTEGRERING

Så här visar du synkroniseringsjobbloggen

Om du vill visa synkroniseringsjobbloggen från tabellmappningarna

Så här visar du synkroniseringsfelloggen

Se även

TIPTIP

1. Välj ikonen  och ange synkroniseringslogg för integrering och välj sedan relaterad länk.

2. Om ett eller flera fel inträffade för ett synkroniseringsjobb visas antalet fel i kolumnen Misslyckades. Välj
antalet om du vill visa felen för jobbet.

Du kan visa alla synkroniseringsjobbfel genom att öppna synkroniseringsjobbfelloggen direkt.

1. Välj ikonen  och ange Tabellmappningar för integrering och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Tabellmappningar för integrering markerar du en post och väljer Logg över synk.jobb för

integrering.

Välj ikonen  och ange synkroniseringsfel för integrering och välj sedan relaterad länk.

Synkroniserar data i Business Central och Dynamics 365 Sales
Synkronisera manuellt tabellmappning
Schemalägga en synkronisering mellan Business Central och Dynamics 365 Sales
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Felsöka synkroniseringsfel
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Se även

Det finns många rörliga delar som används för att integrera Business Central med Dynamics 365 Sales och ibland
kan det bli fel. I det här avsnittet beskrivs några vanliga fel som uppstår och du får tips om hur du åtgärdar dem.

Fel inträffar ofta antingen på grund av något som en användare har gjort för att sammanföra poster, eller något är
fel med hur integreringen har upprättats. För fel som rör kopplade poster kan användare matcha dem själva. Dessa
fel orsakas av åtgärder som att ta bort en post i en, men inte både och, affärsappar och sedan synkronisera. För
mer information, se Visa status för en synkronisering.

Fel som rör hur integreringen ställs in kräver vanligt vis en administratörs uppmärksamhet. Du kan visa dessa fel
på sidan Integreringssynkroniseringsfel. Exempel på typiska problem är:

De behörigheter och roller som tilldelats till användare är felaktiga.
Administratörskontot har angetts som integrationsanvändare.
Lösenordet för integrationsanvändaren anges för att kräva en ändring när användaren loggar in.
Valutakurserna för valutor har inte angetts i den ena eller den andra appen.

Du måste lösa felen manuellt, men det finns ett par sätt på vilka sidan kan hjälpa dig. Som exempel:

Fälten Källa och mål kan innehålla länkar till posten där felet hittades. Klicka på länken för att öppna posten och
undersöka felet.
Åtgärderna Ta bort transaktioner som är äldre än 7 dagar och Ta alla transaktioner rensar listan. Vanligtvis
använder du dessa åtgärder när du har löst orsaken till ett fel som påverkar många poster. Var försiktig. De här
åtgärderna kan ta bort fel som fortfarande är relevanta.

Integrera med Dynamics 365 Sales
Ställa in konton för integrering med Dynamics 365 Sales
Ställ in en anslutning till Dynamics 365 Sales
Koppla och synkronisera poster manuellt
Visa status för en synkronisering

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2097304
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OM DU VILL GÅ TILL

Koppla inkommande utbetalningar, stämma av
bankkonton under betalningskoppling och kräva in
utestående saldon.

Hantera kundreskontra

Göra utbetalningar, koppla utgående betalningar
och arbeta med checkar.

Hantera Leverantörsreskontra

Gör så att kunderna skickar betalning innan du
levererar till dem eller skickar betalning till dina
leverantörer innan de levererar till dig.

Fakturera förskottsbetalningar

Stämma av bankkonton och överföra pengar
mellan bankkonton.

Hantera bankkonton

Ställa in koncerninterna partners och bearbeta
transaktioner, manuellt eller automatiskt mellan
juridiska personer inom samma företag.

Hantera koncerninterna transaktioner

Analysera kostnaderna för att driva ditt företag
genom att fördela faktiska budgeterade kostnader
för drift, avdelningar, produkter och projekt till
kostnadscenter.

Redovisa kostnader

hantera lager- och produktionskostnader,
rapportera kostnader och stämma av kostnader
med redovisningen.

Hantera lagerkostnader

Förstå redovisningen och kontoplanen. Så här fungerar i redovisningen och kontoplanen

Kombinera redovisningstransaktioner från flera
företag i ett enda virtuellt konsoliderat företag för
ekonomisk analys.

Konsolidera ekonomiska data från flera företag

Lägga till dimensioner för rikare business
intelligence.

Arbeta med dimensioner

Skapa redovisningsbudgetar för att förutse olika
ekonomiska aktiviteter och koppla dimensioner för
affärssystemet.

Skapa redovisningsbudgetar

Business Central inkluderar standardkonfigurationen av de flesta finansiella processer, men du
kan ändra konfigurationen så att dessa passar din verksamhet. Mer information finns i
Konfigurera ekonomi.

Standardinställningkonfigurationen innehåller en kontoplan och standardbokföringsmallar som
gör det effektivare att tilldela standardredovisningskonton till kunder, leverantörer och artiklar.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.



Registrera intäkter och utgifter direkt i
redovisningen utan att bokföra dedikerade
affärsdokument.

Så här bokför du transaktioner direkt i
redovisningen

Bokföra transaktioner som ska återföras om du vill
ångra bokförda värdetransaktioner i
redovisningsjournal eller bokföringar på inköps-
och försäljningsdokument.

Återföra journalbokningar och ångra
inleveranser/utleveranser

fördela en transaktion i en redovisningsjournal på
olika konton när du bokför journalen.

Fördela kostnader och intäkter

Tilldela extra kostnader, till exempel frakt- och fysisk
hantering som förekommer vid handel med artiklar
så att kostnaderna återspeglas i lagervärderingen.

Använda artikelomkostnader till kontot för
ytterligare verksamhetskostnader

Bokföra anställdas privata utgifter för
affärsrelaterade aktiviteter och återbetala anställda
genom att göra betalningen till dennes bankkonto.

Skapa och återbetala de anställdas utgifter

Känner igen intäkter och kostnader i andra perioder
än när transaktionerna bokfördes.

Periodisera intäkter och kostnader

Lär dig använda ytterligare valutor och uppdatera
valutakurser automatiskt.

Uppdatera valutakurser

Importera löntransaktioner från ditt lönesystem till
redovisningen.

Importera lönetransaktioner

Använda funktioner för att beräkna moms (VAT) för
försäljnings- och inköpstransaktioner så att du kan
rapportera beloppen till skattemyndigheterna.

Arbeta med moms på försäljning och inköp

Förbereda en rapport över moms från försäljning
och skicka rapporten till en skattemyndighet inom
EU.

Rapportera moms till skattemyndigheterna

Manuellt omvandla servicekontrakt för att ändra
deras momssats.

Så här omvandlar du servicekontrakt som
innehåller momsbelopp

Övervaka kassaflödet till och från ditt företag. Analysera transaktioner i företaget

Uppföljning och procedur från slutpunkt till
slutpunkt om hur du använder kontouppställningar
för att göra kassaflödesprognoser.

Genomgång: Utföra kassaflödesprognoser genom
att använda kontouppställningar

Arbeta med finansiella rapporter och översikter i
Excel.

Analysera finansiella rapporter i Excel

För mer information om hur du använder
rollcentret Revisor, bjud in en extern revisor och
använd Accountant Hub för att hantera konton för
flera klienter.

Revisorlösningar i Business Central

OM DU VILL GÅ TILL



Se även

Starta en gratis provperiod!

Ställa in Finance
Försäljning
Inköp
Stänga räkenskapsperioder
Hantera projekt
Importera data från andra finanssystem
Arbeta med redovisningsjournaler
Arbeta med Business Central

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847861


Hantera kundreskontra
2019-10-14 • 2 minutes to read

OM DU VILL GÅ TILL

Koppla betalningar för att öppna kund- eller
leverantörsreskontratransaktioner baserade på en
importerat kontoutdragsfil eller feed och stämma av
bankkonton när alla betalningar är kopplade.

Koppla utbetalningar automatiskt och stämma av
bankkonton

Tillämpa betalningar för att öppna
kundreskontratransaktioner utifrån en lista över obetalda
försäljningsdokument på sidan Betalningsregistrering.

Så här stämmer du av kundutbetalningar från en lista med
obetalda försäljningsdokument

En vanlig steg i alla finansiella takter är att stämma av bankkonton, som kräver att du kopplar inkommande
betalningar till kund- eller leverantörsreskontratransaktioner för att stänga försäljningsfakturor och
inköpskreditnotor när de betalas.

Även om de flesta kunder i B2B-miljöer betalar ett tag efter leverans lämnar bokförda försäljningsfakturor
öppna för kundreskontraavdelningen att stänga (koppla) när betalningen tas emot, vissa försäljningsfakturor
kan betalas direkt, till exempel med PayPal. Sådana fakturor tillämpas omedelbart som betalda när de bokförs
och därför visas de inte som betalningar som ska behandlas i KR. Mer information finns i t.ex. Fakturera
försäljning.

I Business Central, är ett av de snabbaste sätten att registrera betalningar från sidan
Betalningsavstämningsjournal genom att importera en bankutdragsfil feed. Betalningarna används för att
öppna leverantörs- eller kundreskontratransaktioner baserat på datamatchningar mellan betalningstexten och
transaktionsinformation. Du kan granska och ändra matchningrana innan du bokför journalen och avsluta
bankkontotransaktioner för transaktioner när du bokför journalen. Bankkontot avstäms när alla utbetalningar
kopplas.

Det finns andra sidor där du kan koppla betalningar eller stämma av bankkonton:

Sidan Bankkontoavstämningar, där du stämmer av bankkonton genom att matcha importerade
bankutdragsrader med dina systembankkontotransaktioner. Här kan du stämma av checkbetalningar. Mer
information finns i Stämma av bankkonton separat. Här kan du inte använda betalningar.
Sidan Betalningsregistrering där du kan tillämpa och manuellt kontrollera checkbetalningar som tas
emot som kontanter, check eller banktransaktion mot en skapad lista över obetalda försäljningsdokument.
Observera att den här funktionen endast är tillgänglig för försäljningsdokument. Du kan inte använda
utgående betalningar här, och du kan inte stämma av bankkonton.
Sidan Inbetalningsjournal där du kan manuellt bokföra kvitton till relevant redovisning, kund eller annat
konto, genom att ange en betalningsrad. Du kan antingen använda kvittot eller återbetalningen till en eller
flera öppna transaktioner, innan du bokför inbetalningsjournalen, eller från kundtransaktionerna. Här kan
du inte stämma av bankkonton.

Andra aspekter av hanteringen av kundfordringar är att kräva in utestående saldon, inklusive ränta och
betalningspåminnelser och att konfigurera bankkonton så att kundernas betalningarna dras från kontot
automatiskt.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.



Bokföring av inbetalningar eller återbetalningar för kunder i
inbetalningsjournalen och koppla till
kundreskontratransaktioner, antingen från journalen eller
från bokförda transaktioner.

Stäm av kundbetalningar med inbetalningsjournalen eller
från kundreskontratransaktioner

påminna kunder om förfallna belopp, beräkna
dröjsmålsränta och hantera kundreskontra.

Kräva in utestående saldon

Med kundens samtycke kan du endast samla in betalningar
direkt från kundens bankkonto i valutan Euro.

Samla in betalningar med SEPA-autogiro

Spärra en kund som förs in i dokument eller från bokföring,
till exempel på grund av att ett insolvensförfarande.

Spärra kunder

Säkerställ att du vet kostnaden för levererade artiklar
genom att tilldela extra artikelkostnader, som till exempel
frakt, fysisk hantering, försäkring och transport som
förekommer efter försäljning.

Använda artikelomkostnader till kontot för ytterligare
verksamhetskostnader

Ställa in en tolerans genom vilken systemet stänger en
faktura, även om betalningen, inklusive rabatt, inte helt
täcker fakturabeloppet.

Arbeta med betalningstoleranser och
kassarabattstoleranser

Förutsäga när betalningar görs sent för
försäljningsdokument.

Tillägget för prediktion om sen betalning

OM DU VILL GÅ TILL

Se även

Starta en gratis provperiod!

Försäljning
Hantera Leverantörsreskontra
Arbeta med Business Central
Allmänna affärsfunktioner

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847861


Koppla utbetalningar automatiskt och stämma av
bankkonton
2019-10-14 • 2 minutes to read

OM DU VILL GÅ TILL

Koppla betalningar för att öppna kund- eller
leverantörsreskontratransaktioner genom att importera ett
kontoutdrag och stämma av bankkonton när alla betalningar
är kopplade.

Stämma av betalningar genom att använda automatisk
koppling

Koppla betalningar manuellt genom att visa detaljerad
information om matchade data och förslag om att öppna
kandidattransaktioner att koppla betalningar till.

Så här granskar och kopplar du betalningar efter automatisk
koppling

Lös betalningar som inte kan kopplas automatiskt till deras
relaterade öppna transaktioner. Till exempel för att beloppen
skiljer sig eller för att en relaterad transaktion inte finns.

Så här stämmer du av betalningar som inte kan kopplas
automatiskt

Koppla text på betalningar till specifika kund-, leverantörs-
eller redovisningskonton för att alltid bokföra återkommande
inbetalningar eller kostnader på dessa konton när det inte
finns dokument att applicera dem på.

Så här mappar du text på återkommande betalningar till
konton för automatisk avstämning

Se även

Du måste regelbundet stämma av din bank, kundfordringar och konto för kundreskontra genom att koppla
betalningar som är registrerade i banken till deras motsvarande obetalda fakturor och kreditnotor eller andra
öppna transaktioner i Business Central.

Du kan utföra denna aktivitet på sidan Betalningsavstämningsjournal genom att importera ett kontoutdrag eller
feed för att snabbt registrera utbetalningarna. Betalningarna används för att öppna leverantörs- eller
kundreskontratransaktioner baserat på matchningar mellan betalningstexten och transaktionsinformation. Du kan
granska och ändra automatiska kopplingar, innan du bokför journalen. Du kan välja att avsluta alla öppna
bankkontotransaktioner som relateras till kopplade transaktioner, när du bokför journalen. Bankkontot avstäms
automatiskt, när alla utbetalningar kopplas.

Du kan också stämma av bankkonton utan att samtidigt utföra betalningar. Du utför detta arbete på sidan
Bankkontoavstämning. Mer information finns i Stämma av bankkonto separat.

Om du vill aktivera import av bankutdrag som en bankfeed måste du först skapa och aktivera Envestnet Yodlee
Bank Feeds-tjänsten och sedan länka dina bankkonton till relaterade onlinebankkonton. Mer information finns i
Ställ in tjänsten Envestnet Yodlee Bank Feeds.

Du kan alternativt använda funktionen för bankdatakonvertering om du vill få en bankutdragsfil i något format
konverterad till en dataström som du kan importera till Business Central. Mer information finns i Konfigurera
bankdatakonverteringstjänsten.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.

Hantera kundreskontra
Försäljning



Arbeta med Business Central



Stämma av betalningar genom att använda
automatisk koppling
2019-10-14 • 5 minutes to read

NOTENOTE

Sidan Betalningsavstämningsjournal anger betalningar, antingen inkommande eller utgående, som har
registrerats som transaktioner på ditt onlinebankkonto och som du kan koppla till deras motsvarande öppna kund-,
leverantör- och bankkontotransaktioner. Raderna i journalen fylls i genom att importera kontoutdraget från banken
som en bankfeed eller fil.

Sidan erbjuder automatiska matchande funktioner som ska användas för betalningar till deras relaterade öppna transaktioner
på en matchande text på bankutdragsraden (journalrad) med texten på en eller flera öppna transaktioner. Observera att du
kan skriva över de föreslagna automatiska applikationerna och du kan välja att inte använda automatiska applikationer alls.
Mer information finns i steg 7.

En betalningsavstämningsjournal är relaterad till ett bankkonto i Business Central som återspeglar det
onlinebankkonto där betalningstransaktionerna registreras. Eventuella öppna bankkontotransaktioner som
relateras till kopplade kund- eller leverantörsreskontratransaktionerna kommer att avslutas när du väljer Bokför
betalningar och stäm av bankkonton. Detta betyder att bankkontot stäms av automatiskt för betalningar som
du bokför med journalen.

Om du vill aktivera import av bankutdrag som en bankfeed måste du först skapa och aktivera tjänsten Envestnet
Yodlee Bank Feeds och sedan länka bankkontot till dess relaterade onlinebankkonto.
Betalningsavstämningsjournalen hittar sedan automatiskt bankfeeder, när du väljer åtgärden Importera
banktransaktioner. Dessutom kan du konfigurera ett bankkonto att automatiskt importera nya kontoutdragfeeder
varje timme. Transaktioner för utbetalningar som redan har bokförts som kopplade och/eller avstämda kommer
inte att importeras. Mer information finns i Ställ in tjänsten Envestnet Yodlee Bank Feeds.

Med åtgärden Mappa text till konto kan du skapa mappningar mellan text på betalningar och specifika debet-,
kredit- och balanskonton så att sådana betalningar bokförs på de angivna kontona när du bokför betalningar i
betalningsavstämningsjournalen. Se steg 8. Mer information finns i Mappa text på återkommande betalningar till
konton för automatisk avstämning.

Liknande funktioner finns för att stämma av överskottbelopp på Betalningsavstämningsjournaler på en ad hoc-
basis. Mer information finns i Stämma av betalningar som inte kan kopplas.

Du använder funktionen Koppla automatiskt, antingen automatiskt när du importerar en bankfil eller feed med
betalningstransaktioner eller när du aktiverar den, för att koppla betalningar till deras motsvarande öppna
transaktioner vid en matchning av text på en bankutdragsrad (journalrad) med text i en eller flera öppna
transaktioner.

På journalrader där en betalning har kopplats automatiskt till en eller flera öppna transaktioner har fältet
Matchningssäkerhet ett värde mellan Låg och Hög som anger kvaliteten för de data som matchar dem som den
föreslagna betalningskopplingen baseras på. Dessutom fylls fälten Kontotyp och Kontonr. med information om
den kund eller leverantör som betalningen gäller. Om du har ställt in en text-till-konto-mappning kan den
automatiska kopplingen ge ett matchningssäkerhetsvärde på Hög – text-till-konto-mappning.

För varje journalrad som representerar en betalning på sidan Betalningsavstämningsjournal kan du öppna
sidan Betalningskoppling för att visa alla öppna kandidattransaktioner för betalningen och för att visa detaljerad



NOTENOTE

Så här stämmer du av betalningar genom att använda automatisk
koppling

information för varje transaktion om datamatchningen som en betalningskoppling baseras på. Här kan du koppla
manuellt betalningar eller koppla om betalningar som kopplades automatiskt till fel transaktion. Mer information
finns i Granska och koppla betalningar efter automatisk koppling.

Du kan starta banktransaktionsimporten samtidigt som du öppnar sidan Betalningsavstämningjournal för en befintlig
betalningsavstämningjournal på sidan Betalningsavstämningjournaler. Följande procedurer beskriver hur du importerar
banktransaktioner till sidan Betalningsavstämningsjournal när du har skapat en ny journal.

1. Välj ikonen  och ange Betalningsavstämningsjournaler och välj sedan relaterad länk.

2. Om du vill arbeta i en ny betalningsavstämningsjournal väljer du åtgärden Ny journal.

3. På sidan Betalningsbankkontolista väljer du det bankkonto som du vill stämma av betalningar för och
väljer sedan knappen OK. Sidan Betalningsavstämningsjournal öppnas förberett för det valda
bankkontot.

4. Välj åtgärden Importera banktransaktioner. Om bankkontot för den valda journalen inte är inställd för
import av banktransaktioner visas en dialogruta för att fylla i de relevanta fälten.

5. På sidan Välj en fil att importera väljer du den fil som innehåller banktransaktionerna för betalningarna du
vill avstämma, och väljer sedan knappen Öppna.

6. Om kontoutdragtjänsten är aktiverad anger du intervallet när kontoutdragen importeras på sidan
kontoutdragfilter.

Sidan Betalningsavstämningsjournal fylls i med rader för betalningar som representerar
banktransaktioner i det importerade bankkontoutdraget.

På rader för betalningar som har kopplats automatiskt till sina relaterade öppna transaktioner har fältet
Matchningssäkerhet har ett värde mellan Låg och Hög som anger kvaliteten för de data som matchar de
som den föreslagna betalningskopplingen baseras på. Dessutom fylls fälten Kontotyp och Kontonr. med
information om den kund eller leverantör som betalningen gäller.

7. Välj en journalrad och välj sedan åtgärden Koppla manuellt för att granska, koppla om eller koppla
betalningen manuellt på sidan Betalningskoppling. Mer information finns i Granska och koppla
betalningar efter automatisk koppling.

När du har slutfört en manuell koppling innehåller fältet Matchningssäkerhet på journalraden som du har
bearbetat manuellt Accepterat.

8. Välj en inte kopplad journalrad för en återkommande inbetalning eller kostnad, till exempel ett bilbensinköp,
och välj sedan åtgärden Mappa text till konto action. Mer information finns i Mappa text på
återkommande betalningar till konton för automatisk avstämning.

9. Välj åtgärden Koppla manuellt när du har slutfört en mappningen av betalningstext till konton.

10. När du tycker att alla betalningar på journalraderna har kopplats eller angetts till direktbokföring korrekt,
väljer du åtgärden Bokför och väljer sedan ett av följande alternativ:

Bokföra betalningar och stämma av bankkonton - om du vill bokföra betalningar som tillämpas och
stänga de relaterade bankkontotransaktionerna som avstämts.
Bokför endast betalningar - om du bara vill bokföra betalningar som används, men låta de relaterade



NOTENOTE

Se även

bankkontotransaktionerna vara öppna. Det krävs att du stämmer av bankkontot separat till exempel: Mer
information finns i stämma av bankkonton separat.
Testrapport - om du vill granska resultatet av bokföringen innan du bokför. Rapporten
bankkontoutdrag öppnas och visar samma fält som längst ned på sidan avstämning av
betalningsjournal.

När du bokför betalningsavstämningsjournalen stängs de kopplade transaktionsnotorna och de relaterade kund-,
leverantörs- eller redovisningskontona uppdateras. För betalningar på journalrader som baseras på text-till-konto-
mappning uppdateras de angivna kund-, leverantörs- och redovisningskontona. För alla journalrader skapas
bankkontotransaktioner. Eventuella öppna bankkontotransaktioner som relateras till kopplade kund- eller
leverantörsreskontratransaktionerna kommer att avslutas när du väljer åtgärden Bokför betalningar och stäm av
bankkonton. Detta betyder att bankkontot stäms av automatiskt för betalningar som du bokför med journalen.

Du kan jämföra värdet i fältet Saldo på bankkonto efter bokföring tillsammans med värdet i fältet
Kontoutdragets slutsaldo för att spåra när bankkontot har stämts av baserat på betalningar som du bokför.

Om du inte vill stämma av bankkontot från Betalningsavstämningsjournal måste du använda sidan
Bankkontoavstämning. Mer information finns i Stämma av bankkonton separat.

Hantera kundreskontra
Försäljning
Arbeta med Business Central



Så här granskar och kopplar du betalningar manuellt
efter automatisk koppling
2019-10-14 • 3 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

NOTENOTE

WARNINGWARNING

NOTENOTE

Så här granskar och kopplar du betalningar efter automatisk koppling

För varje journalrad som representerar en betalning på sidan Betalningsavstämningsjournal kan du öppna
sidan Betalningskoppling för att visa alla öppna kandidattransaktioner för betalningen och för att visa detaljerad
information för varje transaktion om datamatchningen som en betalningskoppling baseras på. Här kan du koppla
manuellt betalningar eller koppla om betalningar som kopplades automatiskt till fel transaktion. Mer information
om automatisk koppling finns i Så här stämmer du av betalningar genom att använda automatisk koppling.

När bankkontot som du stämmer av betalningar för ställs in för lokal valuta kommer sidan Betalningskoppling att visa alla
öppna transaktioner i lokal valuta, inklusive öppna transaktioner för dokument som fakturerats ursprungligen i utländsk
valuta. Betalningar som kopplas till transaktioner med konverterade valutor kan därför bokföras med olika belopp än på
originaldokumentet på grund av de eventuellt olika valutakurserna som används av banken och Business Central.

Därför bör du söka efter utländska valutakoder i fältet Valutakod på sidan Betalningskoppling för att kontrollera
om kopplingar baseras på konverterade valutor. Om du vill förhandsgranska belopp i det ursprungliga dokumentet
i utländsk valuta och för att se den valutakursen som används, välj fältet Kopplas till löpnr. och sedan, på
snabbmenyn, väljer du knappen för att öppna sidan Kundreskontratransaktioner eller
Lev.reskontratransaktioner.

Vinst-och-förlustjusteringar som krävs på grund av valutakonverteringar hanteras inte automatiskt i Business
Central.

Du kan inte koppla transaktioner till ett annat tecken än tecknet på betalningen. Om du till exempel vill stänga både en
kreditnota med negativt tecken och dess relaterade faktura med positivt tecken måste du först koppla kreditnotan till
fakturan och sedan koppla betalningen till fakturan med det reducerade återstående beloppet.

Om du använder kassarabatter och om betalningsdatumet infaller före betalningens förfallodatum kommer fältet
Återstående belopp inkl. rabatt på sidan Betalningskoppling att användas för matchning. Annars kommer värdet i fältet
Återstående belopp att användas. Om betalningen skickades med ett rabatterat belopp efter betalningens förfallodatum
eller om hela beloppet betalades men en kassarabatt har lämnats kommer beloppet inte att matchas.

Du kan bara koppla en betalning till ett konto. Om du vill dela kopplingen på flera öppna transaktioner, till exempel för att
koppla en klumpsummabetalning måste de öppna transaktionerna vara för samma konto. Mer information finns i moment 7
och 8 i proceduren i det här avsnittet.



Se även

1. Välj ikonen  och ange Betalningsavstämningsjournaler och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna betalningsavstämningsjournalen för ett bankkonto som du vill stämma av betalningar för. Mer

information finns i Stämma av betalningar genom att använda automatisk koppling.
3. På sidan Betalningsavstämningsjournal väljer du en betalning som du vill granska eller manuellt koppla till

en eller flera öppna transaktioner, och väljer sedan åtgärdenKoppla manuellt.
4. Välj kryssrutan Kopplat på raden för den öppna transaktion som du vill koppla betalningen till.
5. Betalningsbeloppet, som visas även i fältet Transaktionsbelopp på sidan Betalningskoppling infogas i fältet

Kopplade belopp men du kan ändra fältet, t.ex. om du vill koppla beloppet till flera öppna transaktioner.
6. Om du vill koppla en del av det betalda beloppet till en annan öppen transaktion för kontot, till exempel för att

koppla klumpsummabetalning, markera kryssrutan Kopplad för raden. Det kopplade beloppet dras automatiskt
av från transaktionsbeloppet för att motsvara distributionen på de två öppna transaktionerna.

7. Skapa en ny rad under raden för samma konto för att koppla en del av en betalning till en eller flera öppna
transaktioner som inte finns i databasen. I fältet Kopplat belopp anger du beloppet som ska kopplas på nya
raden och justerar sedan fältet Kopplat belopp på den befintliga raden.

8. Upprepa moment 5, 6 eller 7 för andra öppna transaktioner som du vill koppla en del av eller hela
betalningsbeloppet till.

9. När du har granskat en betalningskoppling eller manuellt har kopplat till en eller flera öppna transaktioner väljer
du åtgärden Acceptera koppling.

Sidan Betalningskoppling stängs och på sidan Betalningsavstämningsjournal ändras värdet i fältet
Matchningssäkerhet till Accepterat för att ange att du har granskat eller manuellt kopplat betalningen.

Hantera kundreskontra
Försäljning
Arbeta med Business Central



Så här stämmer du av betalningar som inte kan
kopplas automatiskt
2019-10-14 • 2 minutes to read

TIPTIP

Så här stämmer du av betalningar som inte kan kopplas automatiskt

Du måste ibland hantera betalningar till ditt bankkonto som inte kan kopplas till en relaterad öppen kund,
leverantör eller bankkontotransaktion. Anledningar kan vara att det inte finns något dokument i Business Central
som betalningen kan kopplas till, eller det relaterade dokumentet i Business Central har ett annat belopp än
transaktionbeloppet, tex på grund av valutakursen. På sidan Betalningavstämningjournal visas inte alla
transaktionsbelopp för betalningar som inte kopplats ännu i fältet Skillnad inklusive belopp, som inte kan
användas på grund av anledningarna ovan.

Betalningar som inte kan kopplas kan visas på betalningavstämningjournalrader på följande sätt:

Värdet i fältet skillnad är lika med värdet i fältet transaktionbelopp vilket betyder att ingen del av betalningen
kan kopplas till en relaterad öppen kund, leverantör eller bankkontotransaktion.
Värdet i fältet skillnad är lägre än värdet i fältet transaktionbelopp vilket betyder att ingen del av betalningen
kan kopplas till en relaterad öppen kund, leverantör eller bankkontotransaktion. Återstående del av betalningen
kan inte kopplas och måste avstämmas manuellt eller genom att bokföra den direkt till ett konto.

Om du vill avstämma sådana betalningar kan du välja knappen Överför differens till konto och sedan ange på
vilket konto som beloppet i fältet Skillnad ska bokföras på när du bokför.

Liknande funktioner finns för att definiera automatisk avstämning återkommande betalningar som inte kan användas till
relaterade öppna kund-, leverantörs- eller bankkontotransaktioner. Mer information finns i Mappa text på återkommande
betalningar till konton för automatisk avstämning.

1. Välj ikonen  och ange Betalningsavstämningsjournaler och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna en betalningsavstämningsjournal. Mer information finns i Stämma av betalningar genom att använda

automatisk koppling.
3. Välj Överför differens till konto. Sidan Överför differens till konto öppnas.
4. I fältet Kontotyp anger du typen av konto som betalningsbeloppet bokförs på.
5. I fältet Kontotnr anger du typen av konto som betalningsbeloppet bokförs på.
6. I fältet Beskrivning anger du den text som beskriver denna direktbetalningsbokföring. Som standard infogas

texten i fältet transaktionstext på betalningavstämningjournalraden.
7. Välj OK.

Om värdet i fältet skillnad var lika med värdet i fältet transaktionbelopp när du bokförde
betalningavstämningjournalen, kommer hela betalningen på journalraden bokföras direkt på angivet motkonto.

Om värdet i fältet skillnadvar mindre än värdet i fältet transaktionsbelopp kommer en ytterligare journalrad
skapas med samma text och datum och med skillnaden som infogas i fältet transaktionbelopp. På den
ursprungliga journalraden kommer skillnaden dras av från värdet i fältet transaktionbelopp och betalningen
kommer att fortsätta vara kopplad till kund-, leverantörs- eller bankkontotransaktionen. När du bokför
betalningsavstämningsjournalen kommer en del av betalningen att bokföras som en kopplad betalning. Den andra
delen av betalningen ska bokföras direkt till det angivna kontot.



Se även
Hantera kundreskontra
Försäljning
Arbeta med Business Central



Så här mappar du text på återkommande betalningar
till konton för automatisk avstämning
2019-10-14 • 2 minutes to read

NOTENOTE

Så här mappar du text på återkommande betalningar till konton för
automatisk avstämning

På sidan Mappa text till konto som du öppnar från sidan Betalningsavstämningsjournal kan du skapa
mappningar mellan text på betalningar och specifika debet-, kredit- och balanskonton så att sådana betalningar
bokförs på de angivna kontona när du bokför betalningar i betalningsavstämningsjournalen.

Liknande funktioner finns för att stämma av överskottbelopp på Betalningsavstämningsjournaler på en ad hoc-
basis. Mer information finns i Så här stämmer du av betalningar som inte kan kopplas automatiskt.

Betalningar som bokförts baserat på text-till-konto-mappning kopplas inte till öppna transaktioner, utan bokförs
bara på de angivna kontona utöver att skapa bankkontotransaktioner. Därför lämpar sig text-till-kontomappning för
återkommande inbetalningar eller kostnader, till exempel frekventa inköp av bilbränsle eller bankavgifter och ränt,
som visas regelbundet på bankutdraget och inte behöver ett relaterat affärsdokument. Mer information finns i
avsnittet “Exempel - Text-till-konto-mappning för bränslekostnad” i den här artikeln.

Betalningar på avstämningsjournalrader anges endast för att bokföra enligt text-till-kontomappning om den automatiska
kopplingsfunktionen bara kan ange matchningssäkerheten Låg eller Medium. Om funktionen för automatisk koppling ger
matchningssäkerheten Hög kopplas betalningen automatiskt till en eller flera öppna transaktioner och betalningen bokförs
inte på de konton som angetts på sidan Mappa text till konto. Med andra ord åsidosätter en matchningssäkerhet på Hög
en text-till-konto-mappning.

På en rad i en utbetalningsavstämningsjournal där betalningen har angetts för bokföring enligt text-till-
kontomappning innehåller fältet Matchningssäkerhet innehåller Hög – mappa text till konto och fälten
Kontotyp och Kontonr. innehåller de mappade kontona.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Betalningsavstämningsjournaler och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna en betalningsavstämningsjournal. Mer information finns i Stämma av betalningar genom att
använda automatisk koppling.

3. Välj åtgärden Mappa text till konto. Sidan Mappa text till konto öppnas.

4. I fältet Mappningstext anger du text som finns på betalningar som du vill bokföra på angivna konton utan
koppling till en öppen transaktion. Du kan ange upp till 50 tecken.

Om inga andra utbetalningar finns med mappningstexten i fråga kommer Mappa text till konto att uppstå, även om
endast en del av texten på utbetalningen finns som en mappningtext.

5. På fältet Leverantörsnr anger du den leverantör som betalningar ska bokföras på.

6. Ange om betalningen ska bokföras på ett redovisningskonto eller till ett kund- eller leverantörskonto i fältet



Exempel – Text-till-konto-mappning för bränslekostnad

MAPPNINGSTEX T DEBETKONTONR KREDITKONTONR
URSPRUNGSTYP FÖR
MOTKONTO

URSPRUNGSNR FÖR
MOTKONTO

Gränssnitt TOM 8510 Redovisningskonto TOM

Se även

NOTENOTE

Ursprungstyp för motkonto.

7. På fältet Ursprungsnr för motkonto anger du det konto som betalningen ska bokföras på, beroende på ditt
val i fältet Ursprungstyp för motkonto.

Använd inte fälten Debetkontonr och Kreditkontonr fält i samband med betalningsavstämning. De används endast
för inkommande dokument. Mer information finns i Använda OCR för att omvandla PDF- och bildfiler till elektroniska
dokument.

8. Upprepa moment 3 till och med 7 för all text på betalningar som du vill mappa till konton för direkt
bokföring utan koppling.

Nästa gång importerar en bankutdragsfil eller väljer funktionen Koppla automatiskt på sidan
Betalningsavstämningsjournal innehåller journalrader för betalningar som innehåller den angivna
mappningstexten de mappade kontona i fälten Kontotyp och Kontonr.. Fältet Matchningssäkerhet ska innehålla
Hög – mappa text till konto. Det sker på villkoret att den automatiska kopplingsfunktionen endast kan
tillhandahålla matchningssäkerheten Låg eller Medium.

Om du alltid vill bokföra bränslekostnader upplupna på Shell-bensinmackar i redovisningen för bensin (konto
8510) fyller du i en rad på sidan Mappa text till konto så här.

Hantera kundreskontra
Försäljning
Skapa tjänsten Envestnet Yodlee Bank Feeds
Anpassa Business Central med tillägg
Arbeta med Business Central



Så här stämmer du av kundutbetalningar från en lista
med obetalda försäljningsdokument
2019-10-14 • 9 minutes to read

NOTENOTE

Så här lägger du upp betalningsregistreringjournal

Registrera kundbetalningar individuellt.

När kunderna har gjort betalningar till ditt elektroniska bankkonto, måste du koppla varje betalt belopp till det
relaterade försäljningsdokumentet och sedan bokföra betalningen för att uppdatera kund-, redovisnings- och
banktransaktioner. Beroende på ditt företagsbehov kan du få betalt och registrera den betalningen på olika sätt:
manuellt, automatiskt eller via betalningstjänster.

Du kan utföra samma uppgifter inklusive leverantörsbetalningar på sidan Utbetalningavstämningsjournal med hjälp av
funktioner för bankutdragsimport, automatiskt koppling och bankkontoavstämning. Mer information finns i Stämma av
betalningar genom att använda automatisk koppling.

Sidan Registrera kundbetalningar fungerar som stöd för dig i uppgifter vid hantering av interna konton, genom
att använda faktiska kassasiffror för att kontrollera att betalningar samlas in effektivt från kunder. Med
betalningsbehandlingsverktyget kan du snabbt validera och bokföra enskilda betalningar eller betalningar av
klumpsumma, bearbeta rabatterade betalningar och hitta obetalda dokument för vilka betalning görs.

Betalningar för olika kunder som har olika betalningsdatum, ska bokföras som individuella betalningar. Betalningar
till samma kund som har samma betalningsdatum, kan bokföras som en klumpbetalning. Det är användbart, till
exempel, när en kund har skapat en enkel betalning som täcker åtskilliga försäljningsfakturor.

Eftersom du kan bokföra olika betalningstyper till olika motkonton måste du välja ett motkonto på sidan
Inställning av betalningsregistrering innan du börjar att behandla kundbetalningar. Om du alltid bokför samma
motkonto, kan du ange det konto som standard och undvika detta steg varje gång som du öppnar sidan Registrera
kundbetalningar.

1. Välj ikonen  och ange Inställning av betalningsregistrering och välj sedan relaterad länk.

Alternativt kan du på sidan Registrera kundbetalningar välja åtgärden Inställning.

2. Fyll i fälten på sidan Inställning av betalningsregistrering. Välj ett fält om du vill få en kort beskrivning av
fältet eller länken till relaterad information.

1. Välj ikonen  och ange Registrera kundbetalningar och välj sedan relaterad länk.

Sidan registrera kundbetalningar visar alla bokförda dokument som en betalning kan registreras för.
Sidan kan även öppnas från sidorna Kunder och Kundkort där den filtreras automatiskt för den angivna
kunden.

2. Markera kryssrutan Utförd betalning på raden som representerar bokfört dokument som en betalning har
gjorts för.

Om kryssrutan Fyll i Tillbaka datum automatiskt är markerad på sidan Inställning av
betalningsregistrering anges arbetsdatumet i fältet Tillbaka datum.



Stämma av betalning av klumpsumma

3. I fältet Tillbaka datum anger du datumet då betalningen gjordes. Det datum kan skilja sig från
arbetsdatumet.

4. I fältet Inlevererat belopp anger du beloppet som har betalats.

För fullständiga betalningar är detta samma som beloppet i fältet Återstående belopp på raden. För
delbetalningar är detta lägre än beloppet i fältet Återstående belopp på raden.

5. Upprepa steg 2–4 för andra rader som representerar bokförda dokument som betalningar har gjorts för.

6. Välj åtgärden Bokför betalningar.

Den angivna betalningsinformationen bokförs för de dokument som representeras av rader där kryssrutan Utförd
betalning är markerad.

Betalningstransaktioner bokförs på redovisningskonton, bankkonton och kundkonton. Varje betalning kopplas till
det relaterade bokförda försäljningsdokumentet.

NOTENOTE

NOTENOTE

TIPTIP

1. Välj ikonen  och ange Betalningsregistreringar och välj sedan relaterad länk.

2. Markera kryssrutan Utförd betalning på raderna som representerar bokförda dokument för samma kund
som en klumpbetalning har gjorts för.

Kunden i Namn fältet måste vara samma på alla rader som ska bokföras som en betalning av klumpsumma.

Om kryssrutan Fyll i Tillbaka datum automatiskt är markerad på sidan Inställning av
betalningsregistrering fylls arbetsdatumet i fältet Tillbaka datum.

3. I fältet Tillbaka datum anger du datumet då betalningen gjordes. Det datum kan skilja sig från
arbetsdatumet.

Detta datum måste vara samma på alla rader som ska bokföras som en betalning av klumpsumma.

4. Ange belopp på flera rader som summerar klumpbetalningsbeloppet i fältet Inlevererat belopp.

Försök att bokföra så många fullständiga betalningar som möjligt med klumpsumman. Ange belopp som är samma
som beloppet i fältet Återstående belopp på så många rader som möjligt.

5. Upprepa steg 2–4 för andra rader som representerar bokförda dokument för samma kund som en
klumpbetalning har gjorts för.

6. Välj åtgärden Bokför som en betalning av klumpsumma. Den angivna betalningsinformationen bokförs
för de dokument som representeras av rader där kryssrutan Utförd betalning är markerad.

Betalningstransaktioner bokförs på redovisningskonton, bankkonton och kundkonton. Varje betalning kopplas till
det relaterade bokförda försäljningsdokumentet.

Om en betalning i banken inte representeras av raden på sidan Betalningsregistrering kan det bero på att det



Så här behandlar du betalningar med rabatter manuellt

Processa ett betalningsbelopp som är lika med det rabatterade beloppet, och där betalningsdatumet infallerProcessa ett betalningsbelopp som är lika med det rabatterade beloppet, och där betalningsdatumet infaller
före kassarabattsdatum.före kassarabattsdatum.

Processa ett betalningsbelopp som är lika med det rabatterade beloppet, men där betalningsdatumet infallerProcessa ett betalningsbelopp som är lika med det rabatterade beloppet, men där betalningsdatumet infaller
efter kassarabattsdatumetefter kassarabattsdatumet

relaterade dokumentet inte har bokförts. I så fall kan du använda en sökfunktion för att snabbt hitta dokument och
bokföra det för att behandla betalningen. Mer information finns i avsnittet Att söka efter ett visst
försäljningsdokument som inte har fakturerats helt.

Om en betalning i banken inte representeras av ett dokument i Business Central, kan du öppna en förifylld
redovisningsjournalsrad från sidan Betalningsregistrering för att bokföra betalningen direkt till motkontot, utan
att koppla betalningen till ett dokument. Du kan också vilja registrera betalning i journalen tills ursprunget för
betalningen har fastställts. Mer information finns i Så här registrerar eller bokför du en betalning utan ett relaterat
dokument.

Om du har kommit överens om en kassarabatt med kunden, kan betalningsbeloppen bli lägre än fakturabeloppen,
om betalning sker före det överenskomna kassarabattsdatumet.

Följande procedur förklarar fyra olika sätt att bokföra rabatterade betalningar på sidan Betalningsregistrering.

Beloppet är lika med det återstående rabatterade beloppet, och betalningsdatumet infaller före
kassarabattsdatum. Du bokför betalningen som är.
Beloppet är lika med det återstående rabatterade beloppet, men betalningsdatumet infaller efter
kassarabattsdatum. Du bokför betalningen som del. Dokumentet förblir öppen för att kräva/betala det
återstående beloppet. Alternativt kan du ange ett senare rabattdatumet för att tillåta betalning i sin helhet.
Betalningsbeloppet är lägre än återstående rabatterade beloppet. Du bokför betalningen som del. Dokumentet
förblir öppen för att kräva/betala det återstående beloppet.
Betalningsbeloppet är högre än återstående rabatterade beloppet. Du bokför betalningar som är. Endast det
återstående beloppet bokförs. Det extra belopp krediteras till kunden.

1. Välj ikonen  och ange Betalningsregistreringar och välj sedan relaterad länk.

2. Ange betalningsbeloppet i fältet Inlevererat belopp. Beloppet är lika med beloppet i fältet Återstående
belopp efter rabatt.

Kryssrutan Utförd betalning markeras automatiskt, och fältet Tillbaka datum fylls i med arbetsdatumet.

3. Ange betalningsdatumet i fältet Tillbaka datum. Datumet är före datumet i fältet Kassarabattsdatum.

4. Kontrollera att fältet Återstående belopp innehåller värdet noll (0).

5. Välj åtgärden Bokför betalningar för att bokföra den fullständiga betalningen på redovisningskonto
bankkontot eller kundkontot.

1. Välj ikonen  och ange Betalningsregistreringar och välj sedan relaterad länk.

2. Ange betalningsbeloppet i fältet Inlevererat belopp. Beloppet är lika med beloppet i fältet Återstående
belopp efter rabatt.

Kryssrutan Utförd betalning markeras automatiskt, och fältet Tillbaka datum fylls i med arbetsdatumet.

3. I fältet Tillbaka datum anger du ett betalningsdatum som är efter datumet i fältet Kassarabattsdatum.
Datumfält ändras till det röda teckensnittet, och ett felmeddelande visas längst ned på sidan.



Processa en betalning som är lägre än återstående rabatterade beloppetProcessa en betalning som är lägre än återstående rabatterade beloppet

Processa en betalning som är högre än återstående rabatterade beloppetProcessa en betalning som är högre än återstående rabatterade beloppet

Om du vill hitta ett visst försäljningsdokument som inte har fakturerats
helt

TIPTIP
Om du vill göra ett undantag och hur bevilja rabatt, även om betalningen är sen, följ de här stegen:

4. Välj åtgärden Detaljer.

5. På sidan Information om betalningsregistrering i fältet Kassarabattsdatum på snabbfliken
Kassarabatt anger du ett datum som är efter datumet i fältet Tillbaka datum på sidan
Betalningsregistrering.

Felmeddelande och den röda teckensnittet försvinner, och du kan fortsätta att bearbeta rabatterade
betalningen.

6. Kontrollera att fältet Återstående belopp innehåller det belopp som återstår att betala av det helt
fakturerade beloppet.

7. Välj åtgärden Bokför betalningar för att bokföra delbetalning på redovisningskontot, bankkontot eller
kundkontot.

Det relaterade dokument förblir öppen.

1. Välj ikonen  och ange Betalningsregistreringar och välj sedan relaterad länk.

2. Ange betalningsbeloppet i fältet Inlevererat belopp. Beloppet är lägre än beloppet i fältet Återstående
belopp efter rabatt.

Kryssrutan Utförd betalning markeras automatiskt, och fältet Tillbaka datum fylls i med arbetsdatumet.

3. Ange betalningsdatumet i fältet Tillbaka datum. Datumet är före datumet i fältet Kassarabattsdatum.

4. Kontrollera att fältet Återstående belopp innehåller det belopp som återstår att betala av det rabatterade
beloppet.

5. Välj åtgärden Bokför betalningar för att bokföra delbetalning på redovisningskontot, bankkontot eller
kundkontot.

Det relaterade dokument förblir öppen.

1. Välj ikonen  och ange Betalningsregistreringar och välj sedan relaterad länk.

2. Ange betalningsbeloppet i fältet Inlevererat belopp. Beloppet är högre än beloppet i fältet Återstående
belopp efter rabatt.

Kryssrutan Utförd betalning markeras automatiskt, och fältet Tillbaka datum fylls i med arbetsdatumet.

3. Ange betalningsdatumet i fältet Tillbaka datum. Datumet är före datumet i fältet Kassarabattsdatum.

4. Kontrollera att fältet Återstående belopp innehåller värdet noll (0).

5. Välj åtgärden Bokför betalningar för att bokföra den fullständiga betalningen på redovisningskonto
bankkontot eller kundkontot.

Det relaterade dokument stängs och kunden krediteras för överskottsbeloppet.



Så här registrerar eller bokför du en betalning utan ett relaterat
dokument

Sidan Betalningsregistrering fungerar som stöd för dig i uppgifter som krävs för balansering av interna konton,
genom att använda faktiska kassasiffror, för att kontrollera den effektiva samlingen från kunder och förfallna
betalningar till leverantörer. Visar utestående inkommande betalningar som rader som representerar
försäljningsdokument, där ett belopp har förfallit till betalning.

Vanligtvis när en betalning har utförts, registrerats i banken eller liknande, representeras det relaterade
försäljnings- eller inköpsdokumentet av en rad på sidan Betalningsregistrering eftersom dokumentet i fråga
väntar på att betalningen bokförs mot utestående belopp. Dock ibland motsvaras en betalning som har utförts inte
av en rad på sidan Betalningsregistrering vanligtvis eftersom dokumentet i fråga inte helt har fakturabokförts.

På sidan Dokumentsökning kan du söka bland dokument som inte har fakturerats helt. Du kan söka baserat på
en eller flera av följande villkor :

Dokumentnummer
Belopp eller beloppsintervall

Följande procedurer beskriver hur du hittar ett visst dokument, genom att använda både sökvillkor.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Betalningsregistreringar och välj sedan relaterad länk.

2. Välj avsnittet Sök dokument med pekaren på någon av raderna.

3. På sidan Dokumentsökning anger du ett sökvärde i fältet Dokumentnr.

Värdet som du anger i detta fält, omsluts i gömda jokertecken. Det betyder att funktionen söker efter alla
verifikationsnummer som innehåller det angivna värdet.

4. I fältet Belopp anger du det specifika belopp som finns på den öppna dokument, som du vill hitta.

5. Ange ett procentsatsvärde för att definiera intervallet av belopp som du vill söka för att hitta den öppna
dokumentet i fältet Beloppstolerans i %.

Om du anger 10, kommer funktionen söka efter belopp i intervallet tio procent lägre och tio procent högre
än värdet i fältet Belopp.

6. Välj åtgärden Sök.

Sökfunktionen söker bland dokument som inte är fullständigt fakturerade baserat på de angivna villkor.

Om ett eller flera dokument matchar sökvillkorna, öppnas sidan Dokumentsökningsresultat och visar raderna
som motsvarar de dokument. Varje rad innehåller ett verifikationsnummer, en beskrivning och ett belopp, så att du
lätt kan hitta ett visst dokument, till exempel baserad på information i ditt bankkontoutdrag.

Om en betalning i banken inte representeras av ett dokument i Business Central, kan du öppna en förifylld
redovisningsjournalsrad från sidan Betalningsregistrering för att bokföra betalningen direkt till motkontot, utan
att koppla betalningen till ett dokument. Du kan också vilja registrera betalning i journalen tills ursprunget för
betalningen har fastställts.

Om en betalning i banken inte representeras av ett dokument i Business Central, kan du öppna en förifylld
redovisningsjournalsrad från sidan Betalningsregistrering för att bokföra betalningen direkt till motkontot, utan
att koppla betalningen till ett dokument. Du kan också vilja registrera betalning i journalen tills ursprunget för
betalningen har klargjorts.



Se även

1. Välj ikonen  och ange Betalningsregistreringar och välj sedan relaterad länk.

Fortsätt med att registrera en odokumenterad betalning.

2. Välj åtgärden Redovisningsjournal.

Sidan Redovisningsjournal öppnas med en förifylld rad med motkonton i journalen som ställs in på sidan
Inställning av betalningsregistrering.

3. Fyll i de återstående fälten på redovisningsjournalraden, till exempel kundnummer eller belopp och annan
information från kontoutdraget. Mer information finns i Bokföra transaktioner direkt i redovisningen.

Du kan bokföra journalraden för att uppdatera summan på motkontot. Alternativt kan du lämna journalraden
obokförd och eventuellt koppla den till en kommentar om att betalningen behöver mer analys.

Om du lämnar journalraden obokförd, adderas det till värdet i fältet Ej bokförd balans längst ned på sidan
Betalningsregistrering.

Hantera kundreskontra
Försäljning
Arbeta med Business Central



Stäm av kundbetalningar med inbetalningsjournalen
eller från kundreskontratransaktioner
2019-10-14 • 8 minutes to read

TIPTIP

NOTENOTE

Så här fyller du i och bokför en inbetalningsjournal:

När du får en inbetalning av en kund eller när du gör en kontant återbetalning måste du bestämma om
inbetalningen eller återbetalningen ska kopplas till en eller flera öppna debet- eller kredittransaktioner. Du kan ange
det belopp som du vill koppla. Du kan till exempel använda delbetalningar till kundreskontratransaktioner. Att
avsluta kundreskontratransaktioner ser till att informationen som t.ex. kundstatistik och kontoutdrag och
dröjsmålsräntor är korrekta.

På sidan kundreskontratransaktioner betyder rött teckensnittet att den relaterade betalningen kommer efter dess
förfallodatum. Om en förfallen betalning blir ett problem, hjälper vi dig att minska frekvensen. Du kan aktivera tillägget
prediktioner för sena betalningar som använder en prediktiv modell som vi har byggt in i Azure Machine Learning för att
förutse tidpunkt för betalningar. Dessa prediktioner hjälper dig att minska utestående kundfordringar och finjustera en
strategi för samlingar. Om till exempel om en betalning förutsägs att bli försenad kanske du bestämmer dig för att ändra
villkoren för kundens betalningsmetod. För mer information, se prediktioner för sena betalningar.

Du kan koppla kundreskontratransaktioner på olika sätt:

Genom att ange information om särskilda sidor:

Genom att markera fältet gäller dok.nr. på försäljningskreditnotor. Detta beskrivs nedan.
Med hjälp av åtgärden Ange Koppla till ID för en kundreskontratransaktion. Detta beskrivs nedan.

Sidan utbetalningsavstämningsjournal. Mer information finns i Koppla betalningar automatiskt och
stäm av bankkonton.
Sidan betalningsregistrering. Mer information finns i Så här stämmer du av kundutbetalningar
manuellt från en lista med obetalda försäljningsdokument
Inbetalningsjournalen. Detta beskrivs nedan.

Om fältet Avräkningsmetod på kundkortet innehåller Koppla till äldsta faktur, kommer betalningen att kopplas till den
äldsta öppna kredittransaktionen om du inte manuellt anger en transaktion. Om avräkningsmetoden för en leverantör är
Manuell måste du alltid koppla transaktioner manuellt.

En inbetalningsjournal är en sorts redovisningsjournal, så du kan använda den för att bokföra transaktioner på
redovisningskonton, bankkonton, kundkonton, leverantörskonton och anläggningstillgångskonton. Du kan koppla
betalningen till en eller flera debettransaktioner när du bokför betalningen, eller så kan du koppla från de bokförda
transaktionerna senare.

1. Välj ikonen  och ange Inbetalningsjournal och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Redigera journal.

3. Välj önskat namn i fältet Journalnamn.



Så här kopplar du en betalning till en enskild kundreskontratransaktion

Så här kopplar du en betalning till flera kundreskontratransaktioner

4. Fyll i fältet Bokföringsdatum.

5. I fältet Dokumenttyp väljer du Betalning.

Fältet Dokumentnr fylls i av den nummerserie som har tilldelats journalen.

6. Använd fältet Externt verifikationsnr om du lagrat ett ID t.ex kundens checknummer.

7. I fältet Kontotyp väljer du Kund.

8. I fältet bankkontonr. väljer du relevant redovisningskonto.

9. Gör något av följande om du vill bokföra kopplingen samtidigt som du bokför journalen.

10. I fältet Motkontotyp väljer du Redovisningskonto för kontantbetalningar eller Bankkonto för andra
typer av betalningar.

11. Välj kontantkontot för kontantbetalningar eller rätt bankkonto för andra typer av betalningar i fältet
Motkonto.

12. Bokför journalen.

1. Välj ikonen  och ange Inbetalningsjournal och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Redigera journal.

3. Ange information om den transaktion som ska kopplas på den första journalraden.

4. I fältet Dokumenttyp anger du Betalning.

5. I fältet Kontotyp anger du Kund.

6. I fältet Motkontotyp anger du Bankkonto.

7. I fältet Kopplas till ver.nr väljer du fältet för att öppna sidan Koppla kundtrans..

8. På sidan Koppla kundtrans. markerar du transaktionen som du vill koppla betalningen till.

9. I fältet Belopp att koppla anger du det belopp som du vill koppla till transaktionen. Om du inte anger
något belopp kopplas det maximala beloppet.

Längst ned på sidan Koppla kundtransaktioner kan du se beloppet i fältet Kopplat belopp och om
kopplingen balanserar.

10. Välj knappen OK. På sidan Inbetalningsjournal visas nu transaktionen som du har valt i fälten Kopplas till
dokumenttyp och Kopplas till ver.nr.

11. Bokför inbetalningsjournalen.

1. Välj ikonen  och ange Inbetalningsjournal och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Redigera journal.

3. Ange information om den transaktion som ska kopplas på den första journalraden.

4. I fältet Dokumenttyp anger du Betalning.

5. I fältet Kontotyp anger du Kund.



Så här kopplar du en kreditnota till en enskild kundreskontratransaktion

Så här kopplar du en kreditnota till flera kundreskontratransaktioner

6. I fältet Motkontotyp anger du Bankkonto.

7. I fältet Belopp anger du den fullständiga betalningen som ett negativt belopp.

8. Om du vill koppla betalningen till flera kundreskontratransaktioner vid bokföringen väljer du åtgärden
Koppla transaktioner.

9. Markera raderna med de poster som du vill koppla transaktionen till och väljer sedan åtgärden Koppla till
ID .

10. På varje rad i fältet Belopp att koppla anger du det belopp som du vill koppla till posten. Om du inte anger
något belopp kopplas det maximala beloppet.

Längst ned på sidan Koppla kundtransaktioner kan du se beloppet i fältet Kopplat belopp och om
kopplingen balanserar.

11. Välj OK.

12. Bokför inbetalningsjournalen.

1. Välj ikonen  och ange Försäljningskreditnotor och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna relevant försäljningskreditnota.

3. Om du vill koppla kreditnotan till en enskild kundreskontratransaktion vid bokföring klickar du på
snabbfliken Kopplas till ver.nr och väljer den transaktion som du vill koppla betalningen till.

4. På raden i fältet Belopp att koppla anger du det belopp som du vill koppla till posten.

Om du inte anger något belopp kopplas automatiskt det maximala beloppet. Längst ned på sidan Koppla
kundtransaktioner kan du se beloppet i fältet Kopplat belopp och om kopplingen balanserar.

5. Välj knappen OK. På sidan Försäljningskreditnota visas nu transaktionen som du har valt i fälten Kopplas
till dokumenttyp och Kopplas till ver.nr. Och beloppet på den kreditnota som ska bokföras justerat för
eventuell kassarabatt.

6. Bokför kreditnotan.

1. Välj ikonen  och ange Försäljningskreditnotor och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna relevant försäljningskreditnota.

3. Om du vill koppla kreditnotan till flera kundreskontratransaktioner vid bokföringen väljer du åtgärden
Koppla transaktioner.

4. Markera raderna med de poster som du vill koppla transaktionen till och väljer sedan åtgärden Koppla till
ID .

5. På varje rad i fältet Belopp att koppla anger du det belopp som du vill koppla till posten. Om du inte anger
något belopp kopplas det maximala beloppet.

Längst ned på sidan Koppla kundtransaktioner kan du se beloppet i fältet Kopplat belopp och om
kopplingen balanserar.

6. Välj knappen OK. Sidan Förs.kreditnota innehåller nu beloppet på den kreditnota som ska bokföras justerat
med eventuell kassarabatt.



Så här kopplar du bokförda kundreskontratransaktioner

NOTENOTE

Så här kopplar du kundreskontratransaktioner i olika valutor till varandra

7. Bokför kreditnotan.

1. Välj ikonen  och ange Kunder och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna kundkortet för kunden med transaktionerna som du vill koppla.

3. Välj åtgärden Transaktioner och välj sedan raden med transaktionen som ska vara kopplingstransaktionen.

4. Välj åtgärden Koppla transaktioner. Sidan Koppla kundtransaktioner öppnas där du kan se de öppna
transaktionerna för kunden.

5. Markera raderna med de poster som du vill koppla transaktionen till och väljer sedan åtgärden Koppla till
ID . .

6. På varje rad i fältet Belopp att koppla anger du det belopp som du vill koppla till posten. Om du inte anger
något belopp kopplas det maximala beloppet.

Längs ned på sidan Kopplat belopp kan du se det specifika beloppet i fältet Koppla kundtransaktioner.

7. Välj åtgärden Bokför kopplade trans.. Sidan Bokför kopplade trans. visas med dokumentnumret för den
kopplade transaktionen och bokföringsdatumet för den post som har det senaste bokföringsdatumet.

8. Klicka på OK för att bokföra kopplingen.

Om den bokförda kopplingen har medfört avslutade kundreskontratransaktioner finns det inte längre någon
sådan markering i fältet Öppen.

9. För att se transaktioner, välj ikonen  och ange Kunder och välj sedan relaterad länk. Bläddra till kortet för
att den relevanta kunden ska se de redovisningstransaktioner.

I transaktionslistan på raden som innehåller transaktionen som helt kopplades till kan du se att kryssrutan Öppen
inte är markerad.

När du har valt en post på sidan Koppla kundtransaktioner eller flera poster genom att anger Koppla till ID kommer fältet
Kopplat belopp på journalraden att innehålla summan av de återstående beloppen för de bokförda poster som du har valt,
om inte fältet redan innehåller något värde. Om du väljer Koppla till äldsta trans. i fältet Avräkningsmetod på kundkortet
utförs kopplingen automatiskt.

Om du säljer i en valuta och får betalt i en annan kan du ändå koppla fakturan till betalningen.

Om du kopplar en post (post 1) i en valuta till en post (post 2) i en annan valuta används bokföringsdatumet för
post 1 för att söka efter rätt valutakurs att omvandla belopp efter i post 2. Rätt valutakurs hittas på sidan
Valutakurser.

Koppla kundreskontratransaktioner i olika valutor till varandra måste vara aktiverad. Mer information finns i
Aktivera koppling av kundreskontratransaktioner till olika valutor.

1. Välj ikonen  och ange Inbetalningsjournal och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna den journal som du vill ha och fyll i första tomma journalrad med en valutakod.
3. Välj åtgärden Koppla transaktioner.
4. Välj raden med den post som du vill koppla till posten i inbetalningsjournalen. Klicka sedan på åtgärden Koppla

till ID och välj den post som du vill koppla till.



IMPORTANTIMPORTANT

Så här rättar du en koppling av kundtransaktioner

IMPORTANTIMPORTANT

Se även

5. Välj knappen OK om du vill återvända till inbetalningsjournalen.
6. Bokför försäljningsjournalen.

När du kopplar poster i olika valutor till varandra omvandlas posterna till USD. Även om valutakurserna är fasta för de två
aktuella valutorna, t.ex. mellan USD och EUR, kan det uppstå ett litet restbelopp när beloppen omvandlas till USD. Dessa små
restbelopp bokförs som vinster och förluster på kontot som har angetts i fältet Kursvinster konstaterade eller i fältet
Kursförluster konstaterade på sidan Valutor. Fältet Belopp (USD) justeras också i de aktuella
leverantörsreskontratransaktionerna.

När du rättar en koppling skapas och bokförs korrigeringstransaktioner som är identiska med den ursprungliga
transaktionen, men med motsatt tecken i beloppsfältet för alla transaktioner, inklusive all redovisningsbokföring
som gjorts i redovisningen till följd av kopplingen, t.ex. kassarabatter och valutakursvinster/-förluster. Alla
transaktioner som stängdes av kopplingen öppnas på nytt.

1. Välj ikonen  och ange Kunder och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna relevant kundkort.
3. Välj åtgärden Transaktioner.
4. Välj aktuell transaktion och klicka på åtgärden Ta bort koppling på trans..
5. Välj alternativt åtgärden Detaljerad transaktion.
6. Välj aktuell koppling och klicka på åtgärden Ta bort koppling på trans..
7. Fyll i fälten i huvudet och välj sedan åtgärden Ta bort koppling.

Om en post har använts i flera kopplingar måste du ta bort den senaste kopplingen först.

Hantera kundreskontra
Försäljning
Arbeta med Business Central



Kräva in utestående saldon
2019-10-14 • 12 minutes to read

Påminnelser

Räntefakturor

NOTENOTE

Betalningshanteringen består i att kontrollera om kunderna betalar i tid. Om kunderna har förfallna betalningar, kan
du börja med att skicka kundkontoutdragsrapporten som betalningspåminnelse. Alternativt kan du skicka
betalningspåminnelser.

Du kan använda betalningspåminnelser för att påminna kunder om förfallna belopp. Du kan även använda
betalningspåminnelser för att beräkna ränta eller avgifter och inkludera dem i betalningspåminnelsen. Använd
räntefakturor om du vill debitera kunder för ränta eller avgifter utan att påminna dem om förfallna belopp.

Innan du kan skapa betalningspåminnelser måste du ange betalningspåminnelsevillkor och tilldela dem till dina
kunder. Varje betalningspåminnelse fördefinierar betalningspåminnelsenivåer. Varje betalningspåminnelsenivå
inkluderar regler om när en betalningspåminnelse ska skickas ut, till exempel hur många dagar efter fakturans
förfallodatum eller datumet för den föregående betalningspåminnelsen. Innehållet på sidan Räntevillkor avgör
om ränta beräknas på betalningspåminnelsen.

Du kan regelbundet köra batch-jobbet Skapa betalningspåminnelser för att skapa betalningspåminnelser för
alla kunder med förfallna saldon eller också kan du manuellt skapa en betalningspåminnelse för en specifik kund
och sedan låta raderna beräknas och fyllas i automatiskt.

När du skapat betalningspåminnelserna kan du ändra dem. Texten som visas i början och i slutet av en
betalningspåminnelse bestäms av villkoren för betalningspåminnelsenivån och visas i kolumnen Beskrivning. Om
ett beräknat belopp har infogats automatiskt i den inledande eller avslutande texten justeras inte texten om du tar
bort rader. Då måste du använda funktionen Uppdatera bet.påminnelsetext.

För kundreskontratransaktioner med fältet Stoppad ifyllt får du inga uppmaningar om att skapa
betalningspåminnelser. Men om en betalningspåminnelse skapas med en annan transaktion som bas, kommer en
förfallen transaktion som markerats Stoppad också att inkluderas i betalningspåminnelsen. Ränta beräknas inte på
rader med den här typen av transaktioner.

När du har skapat betalningspåminnelser och gjort nödvändiga ändringar kan du antingen skriva ut testrapporter
eller skicka ut påminnelserna, vanligtvis som e-post.

Om en kund inte har betalat på förfallodatumet kan du låta beräkna dröjsmålsränta automatiskt och lägga på den
på de förfallna beloppen på kundens konto. Du kan informera kunder om debiterade dröjsmålsräntor genom att
skicka räntefakturor.

Du använder räntefakturor för att beräkna dröjsmålsränta och informera dina kunder om dröjsmålsräntor utan att påminna
dem om förfallna betalningar. Ett alternativ är att du i stället beräknar ränta på förfallna betalningar när du skapar
betalningspåminnelser.

Du kan manuellt skapa en räntefaktura för en enskild kund och fylla i raderna automatiskt. Som Alternativt kan du
använda funktionsjobbet Skapa räntefakturor för att skapa räntefakturor för alla eller valda kunder med förfallna
betalningar.



Flera räntesatser

Om du vill skicka kundkontoutdragsrapporten.

NOTENOTE

Så här ställer du in betalningspåminnelsevillkor

Så här ställer du in nivåer för betalningspåminnelser

När du skapat räntefakturorna kan du ändra dem. Texten som visas i början och i slutet av räntefakturan bestäms
av räntevillkoren och visas i kolumnen Beskrivning på raderna. Om ett beräknat belopp har infogats automatiskt i
den inledande eller avslutande texten justeras inte texten om du tar bort rader. Då måste du använda funktionen
Uppdatera räntefakturatext.

När du har skapat räntefakturor och gjort eventuella ändringar kan du antingen skriva ut testrapporter eller skicka
ut räntefakturorna, vanligtvis som e-post.

När du skapar villkor och betalningspåminnelsevillkor för räntefakturor, så kan du för avgiften för försenad
betalning ange flera räntesatser så att avgiften beräknas utifrån olika räntesatser under olika perioder. Om det inte
finns mer än en räntesats kommer räntesatsen och perioden som anges på sidorna Räntevillkor och
Betalningspåminnelsevillkor för hela beräkningsperioden att användas. Mer information finns i Så här ställer du
in flera räntesatser.

1. Välj ikonen  och ange Kundkontoutdrag och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
3. I Utdataalternativ väljer du hur rapporten ska skickas till kunden.

Om du använder flera valutor, skrivs kundkontoutdragsrapporten alltid ut i kundens valuta. Det sista datumet i en
rapportperiod används även som meddelandedatumet och åldersfördelningdatumet, om åldern inkluderas.

Om en betalning förfaller måste du bestämma när och hur betalningspåminnelsen ska skickas till kunden i fråga.
Dessutom kanske du vill debitera kundens konto för ränta eller avgifter. Du kan ange valfritt antal villkor för
betalningspåminnelser. För varje påminnelsevillkorskod kan du definiera valfritt antal betalningspåminnelsenivåer.

1. Välj ikonen  och ange Påminnelsevillkor och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs.
3. Om du vill använda fler än en uppsättning villkor, anger du en kod för varje kombination.

Första gången en betalningspåminnelse skapas för en kund används inställningen från nivå 1. När
betalningspåminnelsen skickas ut registreras nivånumret på betalningspåminnelsetransaktionerna som skapas och
kopplas till de enskilda kundreskontratransaktionerna. Om kunden måste påminnas igen kontrolleras alla
betalningspåminnelsetransaktioner som är kopplade till öppna kundreskontratransaktioner så att det högsta
nivånumret hittas. Villkoren från nästa nivånummer används sedan för den nya betalningspåminnelsen.

Om du skapar fler betalningspåminnelser än du har definierat nivåer för, används villkoren för den högsta nivån.
Du kan skapa så många betalningspåminnelser som fältet Max. antal påminnelser i
betalningspåminnelsevillkoren tillåter.

1. Välj ikonen  och ange Påminnelsevillkor och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan betalningspåminnelsevillkor och välj raden med de villkor som du vill ange nivåer för och klicka
sedan på åtgärden Nivåer.



PLATSHÅLLARE VÄRDE

%1 Innehållet i fältet Dokumentdatum i betalningspåminnelsens
huvud

%2 Innehållet i fältet Förfallodatum i betalningspåminnelsens
huvud

%3 Innehållet i fältet Räntesats på de relaterade räntevillkor

%4 Innehållet i fältet Återstående belopp i
betalningspåminnelsens huvud

%5 Innehållet i fältet Räntebelopp i betalningspåminnelsens
huvud

%6 Innehållet i fältet Avgift i betalningspåminnelsens huvud

%7 Påminnelsens totalbelopp.

%8 Innehållet i fältet Betalningspåminnelsenivå i
betalningspåminnelsens huvud

%9 Innehållet i fältet Valutakod i betalningspåminnelsens huvud

%10 Innehållet i fältet Bokföringsdatum i betalningspåminnelsens
huvud

%11 Företagsnamnet

NOTENOTE

3. Fyll i fälten om det behövs.

För varje betalningspåminnelsenivå kan du ange särskilda villkor, vilka kan inkludera ytterligare avgifter i
både BVA och i utländsk valuta. Du kan definiera många räntefaktureringsavgifter i utländsk valuta för
respektive kod på sidan Betalningspåminnelsevillkor.

4. Välj åtgärden Valutor.

5. På sidan Valutor för betalpåm.nivå kan du definiera för varje betalningspåminnelsekod och motsvarande
nivånummer en valutakod och en tilläggsavgift.

När du skapar räntefakturor i utländsk valuta används de villkor för utländsk valuta som definieras här för att skapa
betalningspåminnelser. Om det inte finns några betalningsvillkor definierade för utländsk valuta används de villkor för
BVA som angetts på sidan Betalningspåminnelsenivåer och omvandlas till relevant valuta.

För varje betalningspåminnelsenivå kan du ange text som ska infogas före (Inledande text) eller efter
(Avslutande text) transaktionerna i betalningspåminnelsen.

6. Välj åtgärden inledande text eller avslutande text och fyll i på sidan betalningspåminnelsetext.

7. Om du vill infoga relaterade värden i den resulterande betalningspåminnelsetexten, anger du följande
platshållare i Text-fältet.



%12 Innehållet i fältet Avgift per rad i betalningspåminnelsens
huvud

PLATSHÅLLARE VÄRDE

NOTENOTE

Så här skapar du en betalningspåminnelse automatiskt

Så här skapar du en betalningspåminnelse manuellt

Så här ersätter du betalningspåminnelsetexter

Om du skriver exempelvis du är skyldig %9 %7 som förfaller %2., innehåller den resulterande
betalningspåminnelsen följande text: du är skyldig 1 200,50 som förfaller 2014-02-02.

Förfallodatumet beräknas enligt den formel du anger. Mer information finns i använda datumformler.

När du har angett betalningspåminnelsevillkoren (med ytterligare nivåer och text) anger du någon av koderna på
vart och ett av kundkorten. Mer information finns i Registrera nya kunder.

En betalningspåminnelse liknar en faktura. När du skapar en betalningspåminnelse måste ett
betalningspåminnelsehuvud och en eller flera betalningspåminnelserader fyllas i. Du kan använda en funktion för
att automatiskt skapa betalningspåminnelser för alla kunder.

1. Välj ikonen  och ange Påminnelser och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Betalningspåminnelse väljer du åtgärden Skapa betalningspåminnelse.
3. På sidan skapa betalningspåminnelser fyller du i fälten för att definiera hur och till vem som

betalningspåminnelserna skapas.
4. Välj knappen OK.

På sidan påminnelse kan du fylla i snabbfliken allmännt manuellt och sedan låta raderna fyllas i automatiskt.

IMPORTANTIMPORTANT

1. Välj ikonen  och ange Påminnelser och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.

3. I snabbfliken Allmänt fyller du i nödvändiga fält.

4. Välj åtgärden Föreslå betalningspåminnelserader.

5. I batch-jobbet Föreslå betalningspåminnelserader fyller du i fälten för att definiera hur och till vem som
betalningspåminnelserna skapas.

6. Markera kryssrutan Inkludera stoppade transaktioner om du vill att betalningspåminnelserna ska
innehålla förfallna öppna transaktioner som är stoppade.

Öppna transaktioner som är stoppade infogas, oavsett inställningen i kryssrutan Endast transaktioner med förfallna
belopp.

7. Välj OK.

Du kan bestämma vilken text som ska visas på betalningspåminnelsen på flera olika sätt. I vissa fall kan det hända



Om du vill utfärda ne betalningspåminnelse

För att annullera en utfärdad betalningspåminnelse.För att annullera en utfärdad betalningspåminnelse.

Ange räntevillkoren

att du vill ersätta de inledande och avslutande texterna som definierats för den aktuella nivån med texter från en
annan nivå.

1. Välj ikonen  och ange Påminnelser och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna relevant påminnelse, och välj sedan åtgärden Uppdatera bet.påminnelsetext.
3. På sidan Uppdatera bet.påminnelsetext anger du önskad nicå i fältet Betalningspåminnelsenivå.
4. Klicka på OK om du vill uppdatera de inledande och avslutande texterna.

När du har skapat betalningspåminnelser och gjort nödvändiga ändringar kan du antingen skriva ut testrapporter
eller skicka ut påminnelserna.

När du skickar ut en betalningspåminnelse överförs informationen till en separat sida för utskickade
betalningspåminnelser. Samtidigt bokförs betalningspåminnelsetransaktioner. Om ränta eller någon ytterligare
avgift har beräknats bokförs transaktioner i kundreskontran och redovisningen.

När en betalningspåminnelse skickas ut, bokförs transaktionerna enligt vad du angett på sidan
Betalningspåminnelsevillkor. Denna specifikation bestämmer om ränta och/eller extraavgifter ska bokföras på
kundkontot och i redovisningen. Inställningen på sidan Kundbokföringsmallar bestämmer vilka konton som
bokförs.

För varje kundreskontratransaktion på räntefakturan skapas en transaktion på sidan Bet.påminnelse/räntetrans..

Om kryssrutorna Bokför ränta eller Bokför avgift är markerade på sidan Betalningspåminnelsevillkor skapas
även följande transaktioner :

En transaktion på sidan Leverantörsreskontratransaktion.
En kundfordringar-transaktion på relevant redovisningskonto
En "ränte-" och/eller en "avgifts"-transaktion på relevant redovisningskonto

Dessutom kan utskickandet av räntefakturor resultera i momstransaktioner.

1. Välj ikonen  och ange Påminnelser och välj sedan relaterad länk.
2. Välj relevant betalningspåminnelse och välj sedan åtgärden Utskick.
3. På sidan Utskick betalningspåminnelser fyller du i fälten efter behov.
4. Välj OK.

Betalningspåminnelsen är avsedd att skickas ut till en angiven e-postadress som en bifogad PDF-fil.

Om påminnelserna utfärdades felaktigt kan du avbryta dem innan de skickas ut. Det kan du göra antingen av en
eller som en batch.

1. På sidan Utfärdade påminnelser, välj en eller flera rader för utfärdade betalningspåminnelser som du vill
avbryta och välj sedan åtgärden Avbryt.

2. På sidan Annullera utfärdade betalningspåminnelser fyller du i fälten efter behov och väljer sedan knappen
OK.

Du måste upprätta en kod, som representerar respektive beräkningssätt av dröjsmålsränta. Sedan kan du ange den
här koden i fältet Räntevillkorskod på kundkorten.

Dröjsmålsräntor kan antingen beräknas med metoden genomsnittligt saldo per dag eller metoden förfallet saldo.

Metod för förfallet saldo



PLATSHÅLLARE VÄRDE

%1 Innehållet i fältet Dokumentdatum i räntefakturans huvud

%2 Innehållet i fältet Förfallodatum i räntefakturans huvud

%3 Innehållet i fältet Räntesats på de relaterade räntevillkor

%4 Innehållet i fältet Återstående belopp i räntefakturans huvud

%5 Innehållet i fältet Räntebelopp i räntefakturans huvud

%6 Innehållet i fältet Avgift i räntefakturans huvud

%7 Påminnelsens totalbelopp.

%8 Innehållet i fältet Valutakod i räntefakturans huvud

Räntan innebär helt enkelt en procentandel av det förfallna beloppet:
Metod för förfallet saldo - Räntefaktura = Förfallet belopp x (ränta / 100)

Metod för genomsnittligt saldo per dag

Hur många dagar som har passerat sedan betalningen förföll beaktas:
Metod för genomsnittligt saldo per dag - Räntefaktura = Förfallet belopp x (antal dagar försenat /
ränteperiod) x (ränta/100)

Dessutom är varje kod i tabellen Räntevillkor kopplad till en undertabell, nämligen Räntetext. För respektive
uppsättning av räntevillkor kan du definiera en inledande och/eller avslutande text som kan tas med i räntefakturan.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Räntevillkor och välj sedan relaterad länk.

2. Fyll i fälten om det behövs.

3. Om du vill använda fler än en uppsättning räntevillkor, anger du en kod för varje kombination.

För varje räntevillkor kan du ange särskilda villkor, vilka kan inkludera ytterligare avgifter i både BVA och i
utländsk valuta. Du kan definiera många räntefaktureringsavgifter i utländsk valuta för respektive kod på
sidan räntevillkor.

4. Välj åtgärden Valutor.

5. På sidan Valutor för räntevillkor ange för varje villkor en valutakod och en tilläggsavgift.

När du skapar dröjsmålsränta i utländsk valuta används de villkor som angett här för att skapa räntefakturor. Om det
inte finns några sådana villkor definierade används de dröjsmålsräntevillkor för BVA som angetts på sidan
Räntevillkor och omvandlas till relevant valuta.

För varje räntevillkor kan du ange text som ska infogas före (Inledande text) eller efter (Avslutande text)
transaktionerna i räntefakturan.

6. Välj åtgärden inledande text eller avslutande text och fyll i på sidan Räntetext.

7. Om du vill infoga relaterade värden i den resulterande Räntetext, anger du följande platshållare i Text-fältet.



%9 Innehållet i fältet Bokföringsdatum i räntefakturans huvud

PLATSHÅLLARE VÄRDE

Så här skapar du en räntefaktura manuellt

Så här uppdaterar du räntefakturatexter

Att utfärda räntefakturor

För att annullera utfärdad räntefaktura.För att annullera utfärdad räntefaktura.

En räntefaktura påminner om en vanlig faktura. Du kan fylla i ett huvud manuellt och ange att raderna ska fyllas i
automatiskt, eller så kan du välja att automatiskt skapa räntefakturor för alla kunder.

1. Välj ikonen  och ange Räntefakturor och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Ny och fyll sedan i fälten efter behov.
3. Välj åtgärden Föreslå räntefakturarader.
4. På sidan Föreslå räntefakturaraderna anger du ett filter på snabbfliken Kundreskontratransaktion om du

bara vill skapa räntefakturor för särskilda transaktioner.
5. Klicka på OK för att starta batchjobbet.

I vissa fall kan det hända att du behöver ändra den inledande och avslutande text som angetts för räntevillkoren.
Om du gör detta när du har skapat, men ännu inte skickat ut, räntefakturor kan du uppdatera fakturorna med den
ändrade texten.

1. Välj ikonen  och ange Räntefakturor och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna den räntefaktura som du vill ändra texten och välj sedan åtgärden Uppdatera räntefakturatext.
3. På sidan Uppdatera räntefakturatext kan du definiera ett filter om du vill uppdatera flera fakturor.
4. Klicka på OK om du vill uppdatera de inledande och avslutande texterna.

När du har skapat räntefakturor och gjort eventuella ändringar kan du antingen skriva ut testrapporter eller skicka
ut räntefakturorna.

När en betalningspåminnelse skickas ut, bokförs transaktionerna enligt vad du angett på sidan Räntevillkor.
Denna specifikation bestämmer om ränta och/eller extraavgifter ska bokföras på kundkontot och i redovisningen.
Inställningen på sidan Kundbokföringsmallar bestämmer vilka konton som bokförs.

För varje kundreskontratransaktion på räntefakturan skapas en transaktion på sidan Bet.påminnelse/räntetrans..

Om kryssrutorna Bokför ränta eller Bokför avgift är markerade på sidan Räntevillkor skapas även följande
transaktioner :

En transaktion på sidan Leverantörsreskontratransaktion.
En kundfordringar-transaktion på relevant redovisningskonto
En "ränte-" och/eller en "avgifts"-transaktion på relevant redovisningskonto

Dessutom kan utskickandet av räntefaktura resultera i momstransaktioner.

1. Välj ikonen  och ange Räntefakturor och välj sedan relaterad länk.
2. Välj relevant faktura och välj sedan åtgärden Utskick.
3. På sidan Utskick räntefakturor fyller du i fälten efter behov.
4. Välj OK.

Räntefakturan är avsedd att skickas ut till en angiven e-postadress som en bifogad PDF-fil.



Så här visar du betalningspåminnelse- och räntetransaktioner

Se även

Om räntefakturor utfärdades felaktigt kan du avbryta dem innan de skickas ut. Det kan du göra antingen av en eller
som en batch.

1. På sidan Utfärdade räntefakturor, välj en eller flera rader för utfärdade räntefakturor som du vill avbryta och
välj sedan åtgärden Avbryt.

2. På sidan Annullera utfärdade räntefakturor fyller du i fälten efter behov och väljer sedan knappen OK.

När du skickar ut en betalningspåminnelse skapas en betalningspåminnelsetransaktion på sidan
Bet.påminnelse/räntetrans. för alla betalningspåminnelserader som innehåller en kundreskontratransaktion. Om
du vill kan du visa en översikt över de betalningspåminnelsetransaktioner som skapats för en viss kund.

1. Välj ikonen  och ange Kunder och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna det relevanta kundkortet och välj sedan åtgärden Transaktioner.
3. På sidan Kundreskontratransaktioner markerar du raden med den transaktion som du vill visa

betalningspåminnelsetransaktionerna för och väljer sedan åtgärden Bet.påminnelse-/räntetrans..

Hantera kundreskontra
Försäljning
Arbeta med Business Central



Samla in betalningar med SEPA-autogiro
2019-10-14 • 7 minutes to read

NOTENOTE

Konfigurera SEPA Autogiro

Så här ställer du in ditt bankkonto för SEPA-autogiroSå här ställer du in ditt bankkonto för SEPA-autogiro

Med kundens samtycke kan du samla in betalningar direkt från kundens bankkonto enligt SEPA-formatet.

Först ställer du in exportformat för bankfilen som används av din bank för att utföra en autogiro. Sedan ställer du
in kundens betalningsmetod. Till sist ställ in medgivande för autogiro att återspegla ditt avtal med kunden för att
samla in sina betalningar under en viss avtalsperiod.

För instruktioner till banken för att överföra betalningsbeloppet från kundens bankkonto till ditt företags konto,
skapa en autogiroinsamlingpost som innehåller information om bankkonton, de berörda försäljningsfakturorna och
medgivande för autogiro. Sedan kan du exportera en XML-fil som baseras på samlingstransaktionen som du
skickar till din bank för bearbetning. Alla betalningar som inte kunde behandlas meddelas till dig av din bank och
du måste sedan manuellt avvisa de aktuella autogiroinsamlingsposterna.

Du kan ställa in standardiserade kundförsäljningskoder med metoden för autogirobetalning och obligatorisk
information. Du kan sedan använda batch-jobbet Skapa standard kundfakturor för att generera flera
försäljningsfakturor med direktdebiteringsinformationen ifylld automatiskt. Detta kan göras manuellt eller
automatiskt enligt betalningens förfallodatum.

När betalningar har behandlas enligt din bank, kan du bokföra betalningsinleveranser antingen direkt från sidan
Transaktioner för samlingar med autogiro eller genom att flytta betalningsraderna i journalen när du bokför
betalningsinleveranser, såsom sidan Inbetalningsjournal. Beroende på processen för hantering av kontanter, kan
du också vänta och använda betalningarna som en del av bankavstämning.

För att samla in betalningar med hjälp av SEPA Autogiro måste valutan på försäljningsfakturan vara EURO.

Från sidan Samlingar med autogiro kan du exportera instruktioner till din Internetbank för autogirobetalning
från kundens bankkonto till ditt bankkonto. Business Central stödjer SEPA Autogiro-format, men andra format för
elektroniska betalningar i ditt land/din region kan finnas.

Om du vill aktivera export av bankfilformat som inte stöds från början i Business Central, kan du konfigurera en
datautbytesdefinition med ramverket för datautbyte. Mer information finns i Så här konfigurerar du
dataintegrationsdefinitioner.

Innan du kan bearbeta kundbetalningar på elektronisk väg genom att exportera instruktioner om autogiro i
formatet SEPA-autogiro måste du utföra följande inställningssteg:

Ställ in exportformat för bankfilen som används av din bank för att utföra en autogiroinsamling från kundens
bankkonto till ditt bankkonto.
Ställ in kundens betalningsmetod.
Ställ in medgivande för autogiro att återspegla ditt avtal med kunden för att samla in sina betalningar under en
viss avtalsperiod.

1. I rutan Sök, ange Bankkonton och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna det bankkonto som du vill använda för autogiro.



Ange kundens betalningsmetod för SEPA-autogiroAnge kundens betalningsmetod för SEPA-autogiro

Så här ställer du in medgivande för autogiro som representerar kundavtaletSå här ställer du in medgivande för autogiro som representerar kundavtalet

3. På snabbfliken Överföring, i fältet Exp.format för SEPA-autogiro, välj alternativet för SEPA-autogiro.

FÄLT BESKRIVNING

Autogiro Ange om betalningsmetoden används för SEPA-
autogiroinsamling.

Betalningsvillkorskod för autogiro Ange betalningsvillkor, till exempel Betala inte, som visas
på försäljningsfakturor som betalas med SEPA-autogiro för
att visa kunden att betalningen kommer att samlas in
automatiskt. Du kan även lämna fältet tomt.

NOTENOTE

1. I rutan Sök, ange Betalningssätt och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.

3. Så här anger du betalningssätt. Fyll i de specifika fälten för autogiro-enligt beskrivningen i följande tabell.

Ange inte ett värde i fältet Motkonto.

4. Välj OK för att stänga sidan Betalningssätt.

5. I rutan Sök, ange Kunder och välj sedan relaterad länk.

6. Öppna kortet för den kund som du vill ställa in för SEPA-autogiroinsamling.

7. Välj Betalningssätt-fältet och välj sedan koden för betalningssätt som du angav i steg 3.

8. Upprepa steg 6 till och med 7 för alla kunder som du vill ställa in för SEPA-autogiroinsamling.

FÄLT BESKRIVNING

Kund bankkontokod Anger det bankkonto som-autogirobetalningar samlas in
från. Detta fält fylls i automatiskt.

Giltig från Ange det datum när medgivande för-autogiro startar.

Giltig till Ange det datum när medgivande för-autogiro upphör.

Signeringsdatum Ange det datum när kunden signerade medgivande för-
autogiro.

1. I rutan Sök, ange Kunder och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna kortet för den kund som du vill ställa in för SEPA-autogiro.

3. Välj åtgärden bankkonton.

4. På sidan Kund bankkontolista väljer du det kundbankkonto som använder autogiro och väljer sedan, på
fliken Hem i gruppen Process, Medgivande av autogiro.

5. På sidan SEPA Autogiromedgivanden fyller du i fälten enligt instruktionerna i följande tabell.



Skapa insamlingsposter för SEPA Autogiro och exportera till en bankfil

NOTENOTE

Skapa en direktdebitering-insamlingSkapa en direktdebitering-insamling

Typ av betalning Ange om avtalet omfattar flera (återkommande) eller en
enda (Enstaka) autogiroinsamling.

Förväntat antal debet Ange hur många autogiroinsamlingar som du förväntar
dig att göra. Det här fältet gäller bara om du har valt
Återkommande i fältet Typ av betalning.

Antal debet Anger hur många autogiroinsamlingar som har gjorts med
hjälp av medgivande-av autogiro. Fältet uppdateras
automatiskt.

Spärrad Anger att autogiroinsamlingar inte kan göras med hjälp av
medgivande av-autogiro.

FÄLT BESKRIVNING

6. Upprepa steg 1 till och med 5 för alla kunder som du vill ställa in för SEPA-autogiro.

Medgivande för autogiro infogas automatiskt i fältet Medgivande-ID för autogiro när du skapar en
försäljningsfaktura för den kund som du valde i steg 2. Mer information finns i Skapa återkommande försäljnings-
och inköpsrader.

För instruktioner till banken för att överföra betalningsbeloppet från kundens bankkonto till ditt företags konto,
skapa en autogiroinsamling som innehåller information om kundens bankkonto, de berörda försäljningsfakturorna
och medgivande för autogiro. Från direktdebitering-insamlingsposten som skapas kan du sedan exportera en
XML-fil som du skickar eller överför till din elektroniska bank för bearbetning. Alla betalningar som inte kunde
behandlas av banken meddelas till dig av din bank och du måste sedan manuellt avvisa de aktuella
autogiroinsamlingsposterna.

För att samla in betalningar med hjälp av SEPA Autogiro måste valutan på försäljningsfakturan vara EURO.

FÄLT DESCRIPTION

Från förfallodatum Ange tidigaste betalningsförfallodatumet på
försäljningsfakturor som du vill skapa en direktdebitering-
insamling för.

Till förfallodatum Ange senaste betalningsförfallodatumet på
försäljningsfakturor som du vill skapa en direktdebitering-
insamling för.

Partnertyp Anger om direktdebitering-insamlingen görs för kunder
som är av typen företag eller person.

1. Välj ikonen  och ange Samlingar med autogiro och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan Samlingar med autogiro på fliken Start i gruppen Ny väljer du Skapa autogiroinsamling.

3. På sidan Skapa samling med autogiro fyller du i fälten enligt instruktionerna i följande tabell.



Så här exporterar du direktdebeterings-insamlingposter till en bankfilSå här exporterar du direktdebeterings-insamlingposter till en bankfil

Avvisa en direktdebitering-insamlingspostAvvisa en direktdebitering-insamlingspost

Stänga en direktdebitering-insamlingStänga en direktdebitering-insamling

Bokföra betalningsinleveranser för SEPA Autogiro

Endast kunder med giltigt medgivande Ange om en autogiroinsamling skapas för kunder som har
ett giltigt medgivande för autogiro. Obs! En
autogiroinsamling skapas även om fältet Medgivande-ID
för autogiro inte fylls på försäljningsfakturan.

Endast fakturor med giltigt medgivande Ange om en autogirering skapas för försäljningsfakturor
endast om ett giltigt autogiromedgivande väljs i fältet
Medgivande-id för autogiro på försäljningsfakturan.

Bankkontonr. Ange vilka av företagets bankkonton som den insamlade
betalningen ska överföras till från kundens bankkonto.

Bankkontonamn Anger namnet på det bankkonto som du väljer i
Bankkontonr fält. Detta fält fylls i automatiskt.

FÄLT DESCRIPTION

4. Välj knappen OK.

En autogiroinsamling läggs till på sidan Autogiroinsamlingar och en eller flera autogiroinsamlingsposter
skapas.

1. På sidan Samlingar med autogiro i fönstret Start i gruppen Process väljer du Transaktioner för
samlingar med autogiro.

2. På sidan Transaktioner för samlingar med autogiro, markera den post som du vill exportera och sedan
på fliken Start i gruppen Process väljer du Skapa autogirofil.

3. Spara exportfilen på den plats från vilken du skickar eller överför den till din elektroniska bank.

På sidan Transaktioner för samlingar med autogiro kan fältet Status för autogirosamling ändras till fil.
På sidan SEPA Autogiromedgivanden kan fältet Debet antal uppdateras fältet med ett antal.

Om den exporterade filen inte kan behandlas, till exempel eftersom kunden är insolvent, kan du avvisa
direktdebitering-insamlingsposten. Om den exporterade filen har bearbetats av banken, samlas automatiskt
förfallna betalningar på de berörda försäljningsfakturorna från berörda kunder. I så fall kan du stänga samlingen.

På sidan Transaktioner för samlingar med autogiro, markera den post som inte behandlades korrekt, och
sedan på Start i gruppen Process och välj Avvisa transaktionen.

Värdet i fältet Status på sidan Transaktioner för samlingar med autogiro ändras till Avvisad.

På sidan Transaktioner för samlingar med autogiro, markera den post som inte behandlades korrekt, och
sedan på Start i gruppen Process och välj Stäng samling.

Relaterade direktdebitering-insamlingen är stängd.

Du kan nu fortsätta med att bokföra inleveranser för de berörda försäljningsfakturorna. Du kan göra detta om du
ofta bokför betalningsinleveranser, som på sidan Betalningsregistrering eller också kan du bokföra de relaterade
betalningsinleveranser direkt från sidan Transaktioner för samlingar med autogiro. Mer information finns i
Bokför betalningsinleveranser för SEPA Autogiro.

När en direkt autogiroinsamling framgångsrikt bearbetas av din bank, kan du fortsätta att bokföra mottagandet av

https://docs.microsoft.com/sv-se/dynamics365/business-central/finance-how-to-post-sepa-direct-debit-payment-receipts


Så här bokför du ett betalningskvitto på sidan Samlingar med autogiroSå här bokför du ett betalningskvitto på sidan Samlingar med autogiro

Se även

betalningen för de berörda försäljningsfakturorna. För mer information, se Så här skapar du insamlingsposter för
SEPA Autogiro och exporterar till en bankfil.

Du kan bokföra Betalningsinleverans direkt från sidan Samlingar med autogiro eller sidan Transaktioner för
samlingar med autogiro. Alternativt kan du vidarebefordra arbetet till en annan användare genom att förbereda
de relaterade journalraderna.

FÄLT DESCRIPTION

Autogirosamlingsnr. Ange autogiroinsamlingen som du vill bokföra
betalningskvittot för.

Redovisningsjournalmall Ange vilken redovisningsjournalmallen som ska användas
för att bokföra betalningskvitto, t.ex. mall för inbetalningar.

Redovisningsjournalnamn Ange vilka redovisningsjournalbatch som ska användas för
att bokföra ett betalningskvitto.

Skapa enbart journal Markera den här kryssrutan om du inte vill bokföra
betalningskvittot när du väljer OK knappen.
Betalningskvittot skall förberedas i den angivna journalen
och bokförs inte förrän någon bokför journalraderna i
fråga.

1. Välj ikonen  och ange Samlingar med autogiro och välj sedan relaterad länk.

2. Välj en rad för en autogiroinsamling som har exporterats till en bankfil och framgångsrikt bearbetats av
banken.

3. Välj åtgärden Bokför betalningsinleveranser.

4. På sidan Bokför samling med autogiro fyller du i fälten enligt instruktionerna i följande tabell.

5. Välj OK.

Hantera kundreskontra
Servicehantering



Spärra kunder
2019-10-14 • 2 minutes to read

ALTERNATIV DESCRIPTION

Tomt Transaktioner tillåts för den här kunden.

Leverera Det går inte att skapa nya order eller nya leveranser för den
här kunden. Befintliga leveranser som inte ännu har
fakturerats kan faktureras.

Fakturera Det går inte att skapa nya order, nya leveranser eller nya
fakturor för den här kunden. Befintliga leveranser som inte
ännu har fakturerats kan inte faktureras.

Allt Ingen transaktion tillåts för den här kunden, inklusive
betalningar.

Om du vill spärra en kund

Se även

Du kan spärra en kund, till exempel på grund av ett insolvensförfarande, så att kunden inte kan läggas till
försäljningsdokument, eller så att inga transaktioner kan bokföras för kunden.

Förutom att spärra en kund, kan du ange ingående transaktioner för en kund som spärrade i samband med
påminnelser. Mer information finns i Så här kräver du in utestående saldon.

De olika spärrningsalternativen beskrivs i tabellen nedan.

1. Välj ikonen  och ange Kunder och välj sedan relaterad länk.
2. Välj en kund och välj sedan åtgärden Redigera.
3. Fyll i fältet spärrad med något av alternativen ovan.

Registrera nya kunder
Kräva in utestående saldon
Hantera kundreskontra



Använda artikelomkostnader till kontot för ytterligare
verksamhetskostnader
2019-10-14 • 3 minutes to read

NOTENOTE

Så här skapar du artikelomkostnadsnummer

För att tilldela artikelomkostnader direkt till inköpsfakturan för artikeln

Om du vill säkerställa korrekt värderingmåste dina lagerartiklar läggas på extra kostnader, som till exempel frakt,
fysisk hantering, försäkring och transport som förekommer vid inköp eller försäljning av artiklar. För inköp
kommer lossningsavgiften för en inköpt artikel bestå av leverantörens inköpspris och samtliga artikelomkostnader
som kan kopplas till enskilda inleveranser eller returutleveranser. För försäljning kan det vara lika betydelsefullt för
företaget att känna till leveranskostnader för sålda artiklar som att veta inköpskostnader inklusive
hemtagningskostnader för inköpta artiklar.

Förutom att registrera den ökade kostnaden till ditt lagervärde kan du använda funktionen artikelomkostnader för
följande:

Identifiera lossningsavgiften för en artikel för att kunna fatta bättre beslut om hur distributionsnätverket ska
optimeras.
Bryta ned och analysera en artikels styckkostnad/styckpris.
Inkludera prisavdrag i inköpspris och försäljningspris.

Innan du kan tilldela artikelomkostnader måste du ställa in artikelomkostnadsnummer för de olika typerna av
artikelomkostnader, inklusive på vilka konton kostnader som är knutna till försäljning, inköp och lagerjusteringar
ska bokföras. Ett artikelomkostnadsnummer definierar du en kombination av produktbokföringsmall,
skattegruppskod, artikelomkostnad och produktbokföringsmall för moms. När du skriver in det här
artikelomkostnadsnumret i ett inköps- eller försäljningsdokument hämtas ett relevant redovisningskonto baserat
på inställningen av artikelomkostnadsnumret och den information som lagrats i respektive dokumentet.

För både inköps- och försäljningsdokument, kan du tilldela en artikelomkostnad på två sätt:

På det ursprungliga försäljningsdokumentet där artiklarna som artikelomkostnaden är kopplad till listas. Detta
gör du vanligtvis för dokument som inte ännu har bokförts helt.
På en separat faktura genom att koppla artikelomkostnaden till bokförda inleveranser eller utleveranser där de
artiklar som artikelomkostnaden är kopplad till visas.

Du kan tilldela artikelomkostnader till order, fakturor och kreditnotor för försäljning och inköp. I följande procedurer beskrivs
hur du arbetar med artikelomkostnader för en inköpsfaktura. Stegen är liknande för alla andra ingående och utgående
dokument.

Artikelomkostnadsnummer används för att skilja mellan olika typer av artikelomkostnader som används för
inköpsdokument i företaget.

1. Välj ikonen  och ange Artikelomkostnader och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Artikelomkostnader väljer du åtgärden Ny åtgärder för att skapa en ny rad.
3. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.



För att tilldela artikelomkostnader från en separat faktura till
inköpsfakturan för artikeln

Se även

Om du vet artikelomkostnaderna vid den tidpunkten när du bokför en inköpsfaktura för artikeln, följer du
nedanstående instruktioner.

1. Välj ikonen  och ange Inköpsfakturor och välj sedan relaterad länk.

2. Skapa en ny inköpsfaktura. Mer information finns i Registrera inköp.

3. Kontrollera att inköpsfakturan har en eller flera rader av typen artikel.

4. På en ny rad , i fältet Typ väljer du Omkostnad (artikel).

5. Ange hur många enheter av artikelomkostnaden som du fakturerats för i fältet Antal.

6. Ange beloppet för artikelomkostnaden i fältet Inköpspris.

7. Fyll i återstående fält om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

I följande steg gör du den faktiska fördelningen. Tills artikelomkostnaden tilldelas helt, är värdet i fältet Ant.
att distribuera i rött.

8. På fliken Rader väljer du Art.omkost.fördelning.

Sidan art.omkost.fördelning öppnas med en rad för varje rad av typartikel på försäljningsfakturan. Om du
vill tilldela artikelomkostnaden till en eller flera rader, använder du en funktion som tilldelar och distribuerar
den automatiskt eller manuellt fyller i fältet Ant. att distribuera. Följande steg beskriver hur du använder
funktionen Föreslå art.omkost.fördelning.

9. På sidan art.omkost.fördelning väljer du åtgärden Föreslå art.omkost.fördelning.

10. Om det finns flera fakturarader av typen artikel, väljer du ett av fyra distributionsalternativ.

Om artikelomkostnaden tilldelas helt, är värdet i fältet Ant. att distribuera på inköpsfakturan noll.

Artikelomkostnaderna har nu tilldelats till inköpsfakturan. När du bokför inleveransen av inköpsfakturan
uppdateras artiklarnas lagervärden med kostnaden för artikelomkostnaden.

Om du har fått en faktura för artikelomkostnaden när du har bokfört ursprungligt inleverans, följer du
nedanstående instruktioner.

1. Upprepa steg 1 till och med 8 i Koppla artikelomkostnader direkt till inköpsfakturan för artikeln .
2. På sidan Art.omkost.fördelnin väljer du åtgärden Hämta inleveransrader.
3. På sidan Inköp inleveransrader väljer du artikelomkostnaden till bokförda inleveransen av artiklar som ska

tilldelas artikeln och klickar på knappen OK.
4. Välj åtgärden Föreslå art.omkost.fördelning.

Artikelomkostnader på den separata inköpsfakturan har nu tilldelats till artikeln på den bokförda inleveransraden,
därför uppdateras artikelns lagervärde med kostnaden för artikelomkostnaden.

Hantera Leverantörsreskontra
Registrera inköp
Fakturaförsäljning
Arbeta med Business Central



Arbeta med betalningstoleranser och
kassarabattstoleranser
2019-10-14 • 11 minutes to read

Använda betalningstolerans på flera dokument

Så här lägger du upp toleranser

Du kan skapa betalningstolerans för att avsluta en faktura, när betalningen inte täcker hela beloppet på fakturan.
Du kan ställa in betalningstolerans (rabatt) när du ska bevilja en kassarabatt efter att kassarabattsdatumet har
passerat.

Du kan använda betalningstolerans så att alla utestående belopp anger ett maximum som medger
betalningstolerans. Om betalningstoleransen uppfylls analyseras betalningsbeloppet. Om beloppet är en
underbetalning stängs det utestående beloppet helt av underbetalningen. En detaljerad redovisningstransaktion har
bokförts på betalningstransaktionen så att det inte finns något belopp kvar på fakturaposten. Om beloppet är en
överbetalning bokförs en ny detaljerad reskontratransaktion på betalningstransaktionen så att det inte finns något
belopp kvar på betalningstransaktionen.

Du kan använda kassarabattstolerans så att om du godkänner en kassarabatt efter kassarabattsdatumet, bokförs
den alltid på kontot för kassarabatt eller kontot för betalningstolerans.

Ett enskilt dokument har samma betalningstolerans oavsett om det används som det är eller tillsammans med
andra dokument. Godkännande av en sen kassarabatt, när du kopplar betalningstolerans till flera dokument sker
automatiskt för varje dokument där följande regel gäller :

kassarabattsdatum < betalningsdatum för fokustransaktionen <= betalningstoleransdatum

Denna regel gäller även när du vill bestämma om du vill visa varningar när du kopplar betalningstolerans till flera
dokument. Varningen för kassarabattstoleransen visas för varje transaktion som uppfyller villkoren. Mer
information finns i avsnittet exempel 2 – toleransberäkningar för flera dokument.

Du kan välja att visa ett varningsmeddelande som baseras på olika toleranssituationer.

Den första varningstexten gäller betalningsrabattoleransen. Du får information om att du kan godkänna en sen
kassarabatt. Du kan sedan välja att godkänna toleransen för rabattdatumet.
Den andra varningstexten gäller betalningstoleransen. Du informeras om att alla transaktioner kan stängas
eftersom skillnaden ligger inom den totala betalningstoleransen för transaktionerna. Du kan sedan välja att
godkänna toleransen för betalningsbeloppet.

Mer information finns i aktivera eller inaktivera betalningstoleransvarningar.

Du kan använda toleranser för dagar och belopp så att du kan avsluta en faktura även om betalningen inte täcker
hela fakturabeloppet, oavsett om det beror på att förfallodatumet för kassarabatten har passerats, att varorna har
dragits av eller att ett mindre fel har begåtts. Det gäller även återbetalningar och kreditnotor.

Du lägger upp toleransen genom att lägga upp olika toleranskonton, ange bokföringsmetoder för både
kassarabattstolerans och betalningstolerans samt köra batch-jobbet Ändra betalningstolerans.

1. Välj ikonen  och ange Bokföringsinställningar och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna sidan Bokföringsinställningar. Lägg upp ett debet- och ett kreditkonto för

försäljningsbetalningstolerans och ett debet- och ett kreditkonto för inköpsbetalningstolerans.



IMPORTANTIMPORTANT

NOTENOTE

Så här aktiverar eller inaktiverar du betalningstoleransvarningen:

NOTENOTE

Så här spärrar du betalningstolerans för kunder

3. Välj ikonen  och ange Kundbokföringsmallar och välj sedan relaterad länk.
4. Öppna sidan Kundbokföringsmallar. Lägg upp ett debetkonto och ett kreditkonto för betalningstolerans. Mer

information finns i Ställa in bokföringsmallar.
5. Välj ikonen  och ange Bokföringsinställningar för leverantör och välj sedan relaterad länk.
6. Öppna sidan Leverantörsbokföringsmallar. Lägg upp ett debetkonto och ett kreditkonto för

betalningstolerans.
7. Välj ikonen  och ange Redovisningsinställningar och välj sedan relaterad länk.
8. Öppna sidan Redovisningsinställningar.
9. På snabbfliken Program, fyll i fälten Kassarabattolerans bokf., Kassarabattfrist och Betalningstolerans

bokföring.
10. Välj åtgärden Ändra betalningstolerans.
11. P sidan Ändra betalningstolerans genom att fylla i fälten Betalningstolerans % och Max.belopp

betalningstolerans samt välja OK.

Du har nu lagt upp toleransen för basvalutan. Om du vill att Business Central ska hantera tolerans för betalningar, kreditnotor
och återbetalningar i en utländsk valuta ska hanteras måste du köra batch-jobbet Ändra betalningstolerans med ett värde i
fältet Valutakod.

Om du vill visa ett varningsmeddelande när du bokför en kopplad transaktion inom toleransen måste du aktivera
betalningstoleransvarningen. Mer information finns i aktivera eller inaktivera betalningstoleransvarningar.

Du inaktiverar toleransen för en kund eller leverantör genom att spärra toleransen på motsvarande kund- eller
leverantörskort. Mer information finns i Spärra betalningstolerans för kunder.

När du lägger upp toleransen kontrollerar Business Central automatiskt om det finns några öppna transaktioner och beräknas
toleransen för dessa transaktioner också.

Betalningstoleransvarningen visas när du bokför en kopplad transaktion med ett saldo som ligger inom den tillåtna
toleransen. Du kan då välja hur du vill bokföra och dokumentera saldot.

1. Välj ikonen  och ange Redovisningsinställningar och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Redovisningsinställningar på snabbfliken Koppling i fönstret Betal.tolerans varning för att

aktivera varningen. Inaktivera varningen genom att avmarkera kryssrutan.

Standardalternativet för sidan Betal.tolerans varning är Lämna saldo som återstående belopp. Standardalternativet för
sidan Kassarabattolerans varning är Acceptera inte sen kassarabatt.

Betalningstoleransens standardinställning är tillåten. Du inaktiverar toleransen för en kund eller leverantör genom
att spärra toleransen på motsvarande kund- eller leverantörskort. Nedan beskrivs hur du gör för en kund.
Momenten är liknande för en leverantör.

1. Välj ikonen  och ange Kund eller Leverantör och välj sedan relaterad länk.



NOTENOTE

Exempel 1 - toleransberäkningar för enstaka dokument
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2. Välj kryssrutan Spärra betalningstolerans på Snabbfliken Betalningar.

Om det finns öppna transaktioner för kunden eller leverantören tillfrågas du om du vill ta bort betalningstoleransen från
transaktioner som är öppna för tillfället.

Följande är några exempelscenarier som visar förväntade toleransberäkningar och bokföringar i olika situationer.

Sidan redovisning innehåller följande inställningar :

Kassarabattfrist:    5D
Max betalningstolerans: 5

Scenarier med alternativ A och B motsvarar dessa följande:

A I det här fallet har varningen för betalningstolerans (rabatt) kopplats från, eller så har användaren kopplat på
varningen och valt att tillåta sen kassarabatt (Bokför saldo som betalningstolerans).
B I det här fallet har användaren kopplat på varningen och valt att inte tillåta sen kassarabatt (Lämna saldo som
återstående belopp).
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BetalningsintervalldiagramBetalningsintervalldiagram

(1) Betalningsdatum <=03-01-15 (scenarier 1–3)(1) Betalningsdatum <=03-01-15 (scenarier 1–3)

(2) Betalningsdatumet infaller mellan 03-01-16 och 03-01-20 (scenario 4-9)(2) Betalningsdatumet infaller mellan 03-01-16 och 03-01-20 (scenario 4-9)

(3) Betalningsdatum infaller efter 03-01-20 (scenario 10-15)(3) Betalningsdatum infaller efter 03-01-20 (scenario 10-15)

I relation till scenariot ovan kan betalningsintervallen illustreras på följande sätt:

Återstående belopp per

normala kopplingsregler

(1) Om betalningen återfinns inom dessa intervall kan alla kopplingsposter avslutas med eller utan tolerans.

(2) Om betalningen faller återfinns dessa intervall kan inte alla kopplingsposter avslutas ens med tolerans.

Återstående belopp per

normala kopplingsregler

(1) Om betalningen återfinns inom dessa intervall kan alla kopplingsposter avslutas med eller utan tolerans.

(2) Om betalningen faller återfinns dessa intervall kan inte alla kopplingsposter avslutas ens med tolerans.

Återstående belopp per

normala kopplingsregler



Exempel 2 - toleransberäkningar för flera dokument

—
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T
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RABAT
TSDAT
UM

BETAL.
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1 1 000 
1 000

60 
30

5 
5

03-
01-15
03-
01-17

03-
01-20
03-
01-22

<=03
-01-
15

1920 Bet.tol
.

Ja 0

0

-5 
-5

2 1,000 
1,000

60 
30

5 
5

03-
01-15
03-
01-17

03-
01-20
03-
01-22

<=03
-01-
15

1910 Ingen Ja 0

0

0 
0

3 1 000 
1 000

60 
30

5 
5

03-
01-15
03-
01-17

03-
01-20
03-
01-22

<=03
-01-
15

1900 Bet.tol
.

Ja 0

0

5 
5

(1) Om betalningen återfinns inom dessa intervall kan alla kopplingsposter avslutas med eller utan tolerans.

(2) Om betalningen faller återfinns dessa intervall kan inte alla kopplingsposter avslutas ens med tolerans.

Följande är några exempelscenarier som visar förväntade toleransberäkningar och bokföringar i olika situationer.
Exemplen gäller bara de scenarier som resulterar i att alla poster i programmet stängs.

Sidan redovisning innehåller följande inställningar :

Kassarabattfrist    5D
Max betalningstolerans; 5

Scenarier med alternativ A, B, C, eller D motsvarar dessa följande:

A I det här fallet har varningen för betalningstolerans (rabatt) kopplats från, eller så har användaren kopplat på
varningen och valt att tillåta sen kassarabatt (Bokför som tolerans) i en faktura.
B I det här fallet har användaren kopplat på varningen och valt att inte tillåta sen kassarabatt i en faktura.
C - I det här fallet har användaren kopplat på varningen och valt att tillåta sen kassarabatt på den första fakturan
men inte på den andra.
D - I det här fallet har användaren kopplat på varningen och valt att inte tillåta sen kassarabatt på den första
fakturan men däremot på den andra.



4B 1 000 
1 000

60 
30

5 
5

03-
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01-17
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01-20
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01-22

03-
01-16
03-
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.

Ja 0

0

-5

-5
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60 
30
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5
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01-15
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03-
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03-
01-17

1970 Ingen Ja 0

0

0

0
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60 
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03-
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0
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5
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5
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BetalningsintervalldiagramBetalningsintervalldiagram

(1) Betalningsdatum <=03-01-15 (scenarier 1–3)(1) Betalningsdatum <=03-01-15 (scenarier 1–3)

I relation till scenariot ovan kan betalningsintervallen illustreras på följande sätt:

Återstående belopp per

normala kopplingsregler



(2) Betalningsdatumet infaller mellan 03-01-16 och 03-01-17 (scenario 4-9)(2) Betalningsdatumet infaller mellan 03-01-16 och 03-01-17 (scenario 4-9)

(3) Betalningsdatumet infaller mellan 03-01-18 och 03-01-20 (scenario 10-21)(3) Betalningsdatumet infaller mellan 03-01-18 och 03-01-20 (scenario 10-21)

(4) Betalningsdatumet infaller mellan 03-01-21 och 03-01-22 (scenario 22-27)(4) Betalningsdatumet infaller mellan 03-01-21 och 03-01-22 (scenario 22-27)

(1) Om betalningen återfinns inom dessa intervall kan alla kopplingsposter avslutas med eller utan tolerans.

(2) Om betalningen faller återfinns dessa intervall kan inte alla kopplingsposter avslutas ens med tolerans.

Återstående belopp per

normala kopplingsregler

(1) Om betalningen återfinns inom dessa intervall kan alla kopplingsposter avslutas med eller utan tolerans.

(2) Om betalningen faller återfinns dessa intervall kan inte alla kopplingsposter avslutas ens med tolerans.

Återstående belopp per

normala kopplingsregler

(1) Om betalningen återfinns inom dessa intervall kan alla kopplingsposter avslutas med eller utan tolerans.

(2) Om betalningen faller återfinns dessa intervall kan inte alla kopplingsposter avslutas ens med tolerans.



(5) Betalningsdatum infaller efter 03-01-22 (scenario 28-30)(5) Betalningsdatum infaller efter 03-01-22 (scenario 28-30)

Se även

Återstående belopp per

normala kopplingsregler

(1) Om betalningen återfinns inom dessa intervall kan alla kopplingsposter avslutas med eller utan tolerans.

(2) Om betalningen faller återfinns dessa intervall kan inte alla kopplingsposter avslutas ens med tolerans.

Återstående belopp per

normala kopplingsregler

(1) Om betalningen återfinns inom dessa intervall kan alla kopplingsposter avslutas med eller utan tolerans.

(2) Om betalningen faller återfinns dessa intervall kan inte alla kopplingsposter avslutas ens med tolerans.

Ekonomi
Ställa in Finance
Hantera kundreskontra
Arbeta med Business Central



Tillägget för prediktion om sen betalning
2019-10-14 • 4 minutes to read

Vad baseras förutsägelser på?

NOTENOTE

Komma igång

Visa alla betalningsprediktioner

Det är viktigt för den övergripande ekonomiska situationen i ett företag att effektivt hantera kundfordringar.
Tillägget för prediktion om sen betalning hjälper dig att minska utestående kundfordringar och finjustera din
insamlingsstrategi genom att förutsäga om försäljningsfakturor kommer att betalas i tid eller inte. Om till exempel
om en betalning förutsägs att bli försenad kanske du bestämmer dig för att ändra villkoren för kundens
betalningsmetod.

Tillägget för prediktion om sen betalning använder en prediktiv modell som vi har utvecklat i Azure Machine
Learning Studio och utbildat genom att använda data som representerar ett antal små och medelstora företag.
Även om vi redan har utbildat och utvärderat den kommer vår prediktiva modell fortsätta att lära sig av dina data.
Ju mer du använder modellen och ju mer data du matar den med, desto mer exakta blir förutsägelserna. Som
standard utvärderar tillägget modellen och uppdateras förutsägelser varje vecka. Du kan emellertid uppdatera
förutsägelser när som helst genom att välja åtgärden Uppdatera prediktion på sidan
Kundreskontratransaktioner.

Vi använder lite av din bearbetningstid varje vecka när vi utvärderar modellen och uppdaterar dina prediktioner. Förutom att
manuellt uppdatera dina prediktioner finns det andra åtgärder som förbrukar bearbetningstid, t.ex. när du utbildar modellen
(som du kan göra om du nyligen har lagt till data) och när du utvärderar modellen (som tittar på modellens kvalitet).

Tillägget är gratis i Business Central och vi erbjuder en prenumeration på Azure Machine Learning.
Prenumerationen har 30 minuters bearbetningstid per månad. Om du behöver tid kan du skapa din egna
prediktiva modell och använda den i stället. Mer information finns i avsnittet Bygga din egen prediktiva modell
senare i det här avsnittet.

När du öppnar ett bokfört försäljningsdokument, visas ett meddelande längst upp på sidan. Om du vill använda
tillägget för prediktion om sen betalning kan du ansluta dig genom att välja Aktivera i meddelandet. Alternativt
kan konfigurera tillägget manuellt. Om du till exempel ångrar att du avfärdat meddelandet.

Om du vill aktivera tillägget manuellt följer du dessa steg:

1. Välj ikonen  och ange Anslutningar till tjänst och välj sedan relaterad länk.
2. Välj alternativet Inställningar för prediktion om sen betalning och fyll sedan i fälten efter behov.

Om du aktiverar tillägget visas panelen Betalningen förutsägs vara försenad i rollcentret för chef. Panelen visar
antalet betalningar som förutsägs vara försenade och låter dig öppna sidan Kundreskontratransaktioner där du
kan gå på djupet med de bokförda fakturorna. Det finns tre kolumner att ta hänsyn till:

Sen betalning - anger om betalningen av fakturan förutsägs vara försenad.
Prediktionssäkerhet - anger hur tillförlitlig bör anse att prediktionen är. Hög innebär att prediktionen är minst
90 % säker, mellan ligger mellan 80 % och 90 % och låg är lägre än 80 %.



TIPTIP

Visa Betalningsprediktion för ett visst försäljningsdokument

Skapa din egen prediktiva modell

NOTENOTE

Du använder din modell istället för vårDu använder din modell istället för vår

Se även

Prediktionssäkerhet % - visar den faktiska procentsatsen bakom säkerhetsgraden. Den här kolumnen visas
inte som standard, men du kan lägga till den om du vill. Mer information finns i Anpassa din arbetsyta.

Sidan Kundreskontratransaktioner visar också en faktabox till höger. När du granskar prediktioner kan informationen i
avsnittet kunddetaljer vara till hjälp. När du väljer fakturan i listan visar i avsnittet information om kunden. Den låter dig
också vidta omedelbara åtgärder. Om en kund t.ex. tappar sin plånbok kan du öppna kundkortet från faktaboxen och spärra
kunden för framtida försäljning.

Du kan också förutsäga sena betalningar i förväg. På sidorna försäljningsofferter, försäljningsorder och
försäljningsfakturor kan du använda åtgärden förutsäga betalning för att generera en prediktion för det
försäljning dokument som du visar.

Är du intereserad av att skapa din egen prediktiva modell? Du kan använda Azure Machine Learning Studio för att
bygga din egen prediktiva modell och använda den i Business Central. Om du vill använda egna modeller, måste du
prenumerera på Azure Machine Learning. Mer information finns i Azure Machine Learning Studio-dokumentation.

Vi tillhandahåller emellertid ett enklare sätt att skapa och använda din egen prediktiva modell. Du kan dela data
från fakturor med våra förebyggande försök för Dynamics 365 Business Central i Azure Machine Learning och låt
vårt försök skapa och utbilda en prediktiv modell utifrån informationen vid ett senare tillfälle. För att dela dina data,
på sidan Inställningar för prediktion om sen betalning väljer du åtgärden Skapa min modell. Därefter
kommer prediktioner att baseras på din modell och dina data, inte våra.

Kvaliteten på modellen är viktig. När vårt prediktiva försök använder dina data för att utbilda en modell bestämmer det
kvalitetsvärdet för modellen för i procent. Modellkvaliteten anger hur exakt modellens prediktioner kan antas vara. Flera
faktorer kan påverka kvaliteten på en modell. Till exempel kanske dessa faktorer är att det inte fanns tillräckligt med data eller
data eller att data inte innehöll tillräcklig variation. Du kan visa kvaliteten på den modell som du för närvarande använder på
sidan Inställningar för prediktion om sen betalning. Du kan också ange ett lägsta tröskelvärde för modellkvalitet. Modeller
med kvalitetsvärde under tröskelvärdet kommer inte att ge prediktioner.

Om du skapar en egen modell i Azure Machine Learning Studio utan att använda verktyg i Business Central, måste
du ange dina autentiseringsuppgifter så att Business Central har åtkomst till modellen. Detta kan göras med ett par
steg:

1. Välj ikonen  och ange Inställningar för prediktion om sen betalning och välj sedan relaterad länk.
2. Markera kryssrutan Använd Min Azure prenumeration.
3. I fältet Vald modell, välj Min modell.
4. På snabbfliken mina autentiseringsuppgifter för modell, ange API-URL och API-nyckel för din modell.

Azure Machine Learning Studio-dokumentation
Anpassa Business Central med tillägg
Välkommen till Dynamics 365 Business Central

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=861765
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2086310
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=861765


Hantera Leverantörsreskontra
2019-10-14 • 2 minutes to read

OM DU VILL GÅ TILL

Generera förfallna leverantörsbetalningar eller
återbetalningar till anställda, förbereda checkbetalningar
och exportera betalningar till en bankfil när du bokför.

Göra betalningar

Koppla leverantörsbetalningar automatiskt till obetalda
inköpsfakturor, genom att importera bankutdragsfil.

Koppla utbetalningar automatiskt och stämma av
bankkonton

Koppla leverantörsbetalningar till obetalda inköpsfakturor
manuellt.

Stäm av leverantörsbetalningar med betalningsjournalen
eller från bokförda leverantörsreskontratransaktioner

Säkerställa korrekt värdering av lager genom att tilldela
extra artikelkostnader, som till exempel frakt, fysisk
hantering, försäkring och transport som förekommer vid
inköp.

Använda artikelomkostnader till kontot för ytterligare
verksamhetskostnader

Återbetala anställda för privata utgifter under
affärsaktiviteter genom att göra betalningen till dennes
bankkonto.

Skapa och återbetala de anställdas utgifter

Se även

En stor del av hanteringen av leverantörsskulder betalar dina leverantörer eller återbetalar dina anställda för
utgifter. Du kan använda funktioner för att lägga till betalningsrder för inköpsfakturor som förfaller till
betalning på sidan Betalningsjournal. För att skicka transaktioner till din bank kan du exportera flera
betalningsjournalrader till en fil och sedan överför du filen till din bank. Du kan också göra betalningar med
check som inkluderar att överföra checkar som elektronisk betalning.

En annan typisk aktivitet är att koppla utgående betalningar till deras relaterade leverantörers eller anställdas
transaktioner för att avsluta de inköpsfakturor, inköpskreditnotor eller anställdas konton som betalda. Du kan
göra detta på sidan Betalningsavstämningsjournal genom att importera ett kontoutdrag för att snabbt
registrera utbetalningarna. Betalningarna används för att öppna leverantörs-, kund- eller anställdas
transaktioner genom att matcha betalningstexten och transaktionsinformation. Det finns olika sätt att visa och
ändra matchningarna innan du bokför journalen. Du kan välja att avsluta alla öppna bankkontotransaktioner
som relateras till kopplade transaktioner, när du bokför journalen. Bankkontot avstäms automatiskt, när alla
utbetalningar kopplas.

Du kan också koppla utgående betalningar manuellt på sidan Betalningsjournal eller från relaterade
leverantörers eller anställdas transaktioner.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter inom Leverantörsskulder med länkar till de avsnitt där de beskrivs.

Inköp
Hantera kundreskontra
Använda artikelomkostnader till kontot för ytterligare verksamhetskostnader
Allmänna affärsfunktioner
Arbeta med Business Central



Starta en gratis provperiod!

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847861


Göra betalningar
2019-10-14 • 2 minutes to read

TILL GÅ TILL

Förstå grundläggande funktioner på sidan
Betalningsjournal som är baserat på redovisningsjournalen
för att bokföra betalningar till leverantörer eller medarbetare.

Arbeta med redovisningsjournaler

Bokför betalningar till leverantörer eller anställda och
återbetalningar till kunder och om du vill koppla betalningar
till relaterade obetalda fakturor/kreditnotor stänga dem som
betalda.

Registrera betalningar och återbetalningar

Använd en funktion på sidan Betalningsjournal för att
föreslå leverantörsbetalningar enligt valda villkor, till exempel
förfallodatum, rabattvalbarhet och din likviditeten.

Betalningsförslag för lev.

Utfärda checkar för leverantörsbetalningar eller
kundåterbetalningar, antingen som utskrifter eller som
datorcheckar. Makulera checkar, före eller efter bokföring.

Gör checkbetalning

Göra elektroniska betalningar i enlighet med EU:s
kreditöverföringsstandard SEPA.

Göra betalningar med tjänsten för bankdatakonvertering
eller SEPA-kreditöverföring

Betala leverantören kontant eller med check och bokför
betalningen när du bokför fakturan.

Betala inköpsfakturor snabbt

Se till att banken bara godkänner validerade checkar och
belopp genom att skicka en fil som innehåller information om
leverantör, check ch betalning.

Exportera en Positive Pay-fil

När du gör betalningar till leverantörer eller kunder eller återbetalningar till anställda bokför du relaterade
betalningsraderna på sidan Betalningsjournal. Betalningsjournalen är en redovisningsjournal som är
optimerad för betalningar och innehåller flera kraftfulla funktioner, till exempel funktionen Betalningsförslag
för lev. som söker efter leverantörsbetalningar som har förfallit, och rapporten Leverantör -
Ålderssammandrag som visar en översikt över förfallna leverantörsbetalningar.

Du kan starta processen med att göra betalningen från listor, kort och transaktioner för leverantörer, kunder och
anställda. Var och en av dessa sidor har en knapp som startar betalningsflödet och hjälper dig att fylla i
utbetalningsjournalen.

Från utbetalningsjournalen kan du skriva ut datorcheckar eller registrera när checkar skrivs. När Datorcheck
har valts i fältet Bankbetalningstyp i utbetalningsjournalen måste alla rader som representerar checkarna
skrivas ut innan betalningsjournalen kan bokföras.

När du bokför betalningar, exporterar du dem till en bank-fil för överföring till din bank för bearbetning.

När betalningarna har utförts på din bank, måste du koppla dem till deras tillhörande öppna leverantörs- eller
personaltransaktioner. Du kan göra detta manuellt eller genom att importera en bankutdragsfil och att koppla
betalningarna automatiskt. Mer information finns i Koppla betalningar automatiskt och stäm av bankkonton.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.



Se även
Hantera Leverantörsreskontra
Inköp
Hantera kundreskontra
Arbeta med Business Central



Arbeta med redovisningsjournaler
2019-10-14 • 10 minutes to read

NOTENOTE

Använda Journalmallar och journaler

De flesta finansiella transaktioner bokförs i redovisningen genom särskilda dokument, till exempel
inköpsfakturor och försäljningsorder. Men du kan också bearbeta affärsaktiviteter, till exempel inköp,
utbetalning och återbetalning av anställdas utgifter genom att bokföra journalrader i olika journaler i
Business Central.

De flesta journalerna baseras på redovisningsjournalen och du kan bearbeta alla transaktioner på sidan
redovisningsjournal. Mer information finns i Bokföra transaktioner direkt i redovisningen.

Du kan till exempel använda anställdas utgifter med egna pengar för affärsrelaterade utgifter för senare
återbetalning. Mer information finns i Så här registrerar du och återbetalar personalens utgifter.

Men i de flesta fall vill du använda journaler som är optimerade för vissa typer av transaktioner såsom
betalningsjournal för att registrera betalningar. Mer information finns i Registrera betalningar och
återbetalningar i betalningsjournalen.

Du använder Redovisningsjournaler för att bokföra ekonomiska transaktioner direkt på
redovisningskonton och andra konton, till exempel bank-, leverantörs- och personalkonton. När du bokför
med en redovisningsjournal skapas alltid transaktioner på redovisningskonton. Så sker till exempel även
när en journalrad bokförs på ett kundkonto, eftersom en transaktion bokförs på ett kundfordringskonto i
redovisningen via en bokföringsmall.

Den information som du anger i en journal är tillfällig och kan ändras så länge den finns i journalen. När
du bokför journalen, överförs informationen till transaktioner på enskilda konton, där den inte kan ändras.
Du kan emellertid ta bort kopplingar från bokförda transaktioner och bokföra återförande eller rättande
transaktioner. Mer information finns i återföra journalbokningar och ångra inleveranser/utleveranser.

Redovisningsjournalen visar endast ett begränsat antal fält på journalraden som standard. Om du vill visa
ytterligare fält såsom fältet kontotyp, välj åtgärd visa fler kolumner. Om du vill dölja ytterligare fält igen, välj
åtgärden visa färre kolumner. När du ser färre kolumner används samma bokföringsdatum för alla rader. Om du
vill ha flera bokföringsdatum för samma journalpost väljer du åtgärden Visa fler kolumner.

Det finns flera redovisningsjournalmallar. Varje journalmall representeras av en dedikerad sida med
särskilda funktioner och fälten som krävs för att stödja dessa funktioner, till exempel sidan
Betalningsavstämningsjournal för att bearbeta bankbetalningar och sidan Betalningsjournal för att
betala dina leverantörer eller återbetala dina anställda. Mer information finns i Gör betalningar och Stäm
av kundbetalningar med inbetalningsjournalen eller från kundreskontratransaktioner.

För varje journalmall kan du skapa din egen personliga journal som en journal. Du kan till exempel ange
din egen journal för betalningsjournalen som har din personliga layout och inställningar. Följande tips är
ett exempel på hur du anpassar en journal.



TIPTIP

Förstå Huvudkonton och motkonton

NOTENOTE

Arbeta med återkommande journaler

Fält för återkommande metodFält för återkommande metod

TILL GÅ TILL

Fast Journalradens antal kommer att stå kvar när du har
bokfört.

Olika Journalradens antal kommer att tas bort när du har
bokfört.

Saldo t.o.m. datum Det bokförda beloppet på kontot på raden kommer att
fördelas på de konton som angetts för raden i tabellen
Allm. journ. tilldeln. Saldot på kontot blir på det sättet
nollställt. Kom ihåg att fylla i fältet Fördelning % på
sidan Fördelningar. Mer information finns i avsnittet
Tilldela återkommande journalbelopp till flera olika
konton.

Om du väljer kryssrutan Föreslå saldobelopp på raden för din journal på sidan Redovisningsjournaler kommer
fältet Belopp till exempel, redovisningsjournalrader för samma verifikationsnummer automatiskt att fyllas i med
värdet som krävs för att hantera dokumentet. Mer information finns i Låta Business Central föreslå värden.

Om du har skapat standardmotkonton för journalerna på sidan Redovisningsjournaler fylls motkontot i
automatiskt när du fyller i fältet Kontonr. Annars fyller du i både fältet Kontonr och fältet Motkonto
manuellt. Ett positivt belopp i fältet Belopp debiteras på huvudkontot och krediteras på motkontot. Ett
negativt belopp krediteras på huvudkontot och debiteras på motkontot.

Moms beräknas separat för huvudkontot och motkontot, så att olika momssatser kan användas för dem.

En återkommande journal är en redovisningsjournal med specifika fält för hantering av transaktioner som
du ofta bokför med få eller inga ändringar, till exempel hyra, prenumerationer, el och värme. Med fälten
för återkommande transaktioner kan du bokföra både fasta och rörliga belopp. Du kan även ange
automatiska återföringstransaktioner för dagen efter bokföringsdatum. Du kan även använda
fördelningsnycklar för att dela upp återkommande transaktioner mellan olika konton. Mer information
finns i avsnittet Tilldela återkommande journalbelopp till flera olika konton.

Med en återkommande journal kommer transaktioner som ska bokföras regelbundet inte att behöva
skrivas in mer än en gång. Det innebär att de konton, dimensioner och dimensionsvärden som du anger
kommer att finnas kvar i journalen efter bokföring. Du kan göra eventuella justeringar i samband med
varje bokföring.

Detta fält bestämmer hur beloppet på journalraden hanteras efter bokföring. Om du t.ex. vill använda
samma belopp varje gång du bokför raden kan du låta beloppet stå kvar. Om du vill använda samma
konton och samma text på raden och bara ändra beloppet varje gång du bokför, kan du låta beloppet
raderas varje gång du har bokfört.



            

Återföring fast Journalradens belopp kommer att stå kvar efter det att
du har bokfört och en mottransaktion kommer att
bokföras nästa dag.

Återföring variabel Journalradens belopp kommer att tas bort efter det att
du har bokfört och en mottransaktion kommer att
bokföras på nästa dag.

Återföring balansering Det bokförda beloppet på kontot på raden kommer att
fördelas på de konton som angetts för raden på sidan
Fördelningar. Saldot på kontot anges till noll, och en
mottransaktion bokförs på nästa dag.

TILL GÅ TILL

NOTENOTE

Fält för återkommande frekvensFält för återkommande frekvens

ExempelExempel

Fält för utgångsdatumFält för utgångsdatum

Fördela återkommande journalbelopp på flera kontonFördela återkommande journalbelopp på flera konton

Momsfälten kan fyllas i antingen på raden i den återkommande journalen eller på raden i fördelningsjournalen,
men inte på båda raderna. Det går med andra ord bara att fylla i dem på sidan Fördelningar om motsvarande
rader i den återkommande journalen inte är ifyllda.

Detta fält bestämmer hur ofta transaktionen i journalraden ska bokföras. Det är ett formelfält för datum
och måste fyllas i för återkommande journalrader. Mer information finns i använda datumformler.

Om journalraden måste bokföras varje månad skriver du "1M". Varje gång du har bokfört kommer
datumet i fältet Bokföringsdatum att uppdateras till samma datum nästa månad.

Om du vill bokföra en transaktion till den sista dagen i varje månad kan du göra på något av följande sätt:

Bokför den första transaktionen på den sista dagen i en månad genom att ange 1D+1M-1D (1 dag
+ 1 månad - 1 dag). Med den här formeln beräknas bokföringsdatumet korrekt oberoende av
antalet dagar i månaden.

Bokför den första transaktionen på en valfri dag i månaden genom att ange 1M+LM. Med en här
formeln inträffar bokföringsdatumet efter en hel månad + den löpande månadens återstående
dagar.

Detta fält bestämmer vilket datum raden ska bokföras för sista gången. Raden kommer inte att bokföras
efter detta datum.

Fördelen med att använda fältet är att raden inte kommer att raderas från journalen direkt. Du kan alltid
ersätta slutdatumet med ett senare datum så att du kan använda raden längre.

Om fältet är tomt kommer raden att bokföras varje gång du bokför tills raden tas bort från journalen.

På sidan Återkommande redovisningsjournal kan du välja åtgärden Fördelningar för att visa eller
hantera hur belopp på den återkommande journalraden fördelas på flera konton och dimensioner. Notera
att fördelningen fungerar som en balanskontorad visavi den återkommande journalraden.

Liksom i en återkommande journal behöver du bara skriva in en fördelning en gång. Fördelningen
kommer att stå kvar i fördelningsjournalen när du har bokfört, så du behöver inte skriva in belopp och
fördelningar varje gång du bokför den återkommande journalraden.



 

Exempel: Fördela hyresinbetalningar på olika avdelningarExempel: Fördela hyresinbetalningar på olika avdelningar

Arbeta med Standardjournaler

NOTENOTE

Så här sparar du som en standardjournalSå här sparar du som en standardjournal

Så här återanvänder du standardjournalerSå här återanvänder du standardjournaler

Om den återkommande metoden i den återkommande journalen har angetts som Saldo or Återföring
saldo ignoreras alla dimensionsvärdekoder i den återkommande journalen när kontot är nollställt. Det
betyder att om du fördelar en återkommande rad på olika dimensionsvärden på sidan Fördelningar, så
skapas bara en återföringstransaktion. Om du fördelar en återkommande journalrad som innehåller en
dimensionsvärdekod får du därför inte ange samma kod på sidan Fördelningar. Om du gör detta
kommer dimensionsvärdena att bli felaktiga.

Du betalar hyra varje månad, så du har skrivit in hyresbeloppet på kassakontot på en återkommande
journalrad. På sidan Fördelningar kan du dela upp utgiften mellan ett flertal avdelningar (dimensionen
Avdelning) i enlighet med det antal kvadratmeter som respektive avdelning tar i anspråk. Beräkningen
grundas på procentandelen för fördelning på respektive rad. Du kan ange olika konton på olika
fördelningsrader (om hyran också ska delas upp på flera konton) eller ange samma konto fast med olika
dimensionsvärdekoder för dimensionen Avdelning på respektive rad.

När du har skapat journalrader som du vet att du förmodligen kommer att skapa igen, kan du spara dem
som en standardjournal innan du bokför journalen. Den här funktionen gäller artikeljournaler och
redovisningsjournaler.

Följande procedur gäller för artikeljournalen, men informationen kan också tillämpas på redovisningsjournalen.

1. Välj ikonen  och ange Artikeljournaler och välj sedan relaterad länk.

2. Mata på en eller flera journalrader.

3. Markera de journalrader som du vill återanvända.

4. Välj åtgärden Spara som standardjournal.

5. På sidan Spara som standardartikeljournal måste du definiera en ny eller befintlig
standardartikeljournal som raderna ska sparas i:

Om du redan har skapat en eller flera standardartikeljournaler och du vill ersätta någon av dessa
med den nya uppsättningen artikeljournalrader, i fältet Kod och välja koden.

6. Välj knappen OK för att bekräfta att du vill skriva över den befintliga standardartikeljournalen och
byta ut allt innehåll.

7. Välj fältet Spara a-pris, om du vill spara värdena i fältet A-pris i standardartikeljournalen.

8. Välj fältet Spara antal, om du vill att appen ska spara värdena i fältet Antal.

9. Välj knappen OK för att spara standardartikeljournalen.

När du har sparat standardartikeljournalen visas sidan Artikeljournal så att du kan fortsätta att bokföra
den, samtidigt som du vet att den lätt kan återskapas nästa gång du bokför samma eller likartade rader.

1. Välj ikonen  och ange Artikeljournaler och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Få standardjournal.

Sidan Standardartikeljournaler visas med koder och beskrivningar för alla befintliga



Numrera om verifikationsnummer i journaler

NOTENOTE

standardartikeljournaler.

3. Om du vill förhandsgranska en standardartikeljournal innan du väljer att återanvända den, klickar
du på Visa journal.

Alla ändringar som du gör i en standardartikeljournal införs omedelbart. De finns där nästa gång
du öppnar eller återanvänder standardartikeljournalen i fråga. Du bör därför vara säker på att
ändringen är tillräckligt viktig för att tillämpa allmänt. Annars skapar du den specifika ändringen i
artikeljournalen efter att standardartikeljournalraderna har infogats. Se punkt 4 nedan.

4. När du kommer tillbaka till sidan Standardartikeljournaler väljer du den standardartikeljournal
som du vill återanvända och klickar på OK.

Nu är artikeljournalen ifylld med raderna som du har sparat som standardartikeljournal. Om det
redan finns journalrader i artikeljournalen, placeras de infogade raderna under de befintliga
journalraderna.

Om du inte markerar fältet Spara a-pris under när du använde funktionsjobbet Spara som
standardartikeljournal innebär detta att fältet A-pris på raderna som infogas från
standardjournalen automatiskt kommer att fyllas med artikelns aktuella värde (kopieras från fältet
Styckkostnad på artikelkortet).

Om du har markerat fältet Spara a-pris eller Spara antal ska du nu kontrollera att de infogade värdena är
korrekta för den här speciella lagerjusteringen innan du bokför artikeljournalen.

Om de infogade artikeljournalraderna innehåller sparade a-priser som du inte vill bokföra, kan du
snabbt justera dem till artikelns aktuella värde:

5. Välj de artikeljournalrader som du vill justera lagret för och välj sedan åtgärden Omberäkna a-
pris. Då uppdateras fältet A-pris med artikelns aktuella styckkostnad.

6. Välj åtgärden Bokföra.

Du kan använda funktionen Numrera om nummer innan du bokför en journal, för att kontrollera att du
inte får bokföringsfel p.g.a. dokumentets nummerordning.

I alla journaler som är baserade på redovisningsjournalen är fältet Dokumentnr redigerbart så att du kan
ange olika nummer för olika journalrader eller samma verifikationsnummer för relaterade journalrader.

Om fältet Nr-serie på journalen fylls, kräver bokföringsfunktionen i redovisningsjournaler att
verifikationsnumret på enstaka eller grupperade journalrader är i ordningsföljd. Du kan använda
funktionen Numrera om nummer innan du bokför journalen, för att kontrollera att du inte får
bokföringsfel p.g.a. dokumentets nummerordning. Om relaterade rader grupperades efter
verifikationsnummer innan du använde funktionen, förblir de grupperade men kan tilldelas ett annat
verifikationsnummer.

Den här funktionen fungerar även på filtrerade vyer.

Alla omnumreringen av verifikationsnummer skall respektera relaterade tillämpningar, som en ansökan
om betalningstillämpning som har gjorts från dokumentet på journalraden till ett leverantörskonto. I
enlighet med detta kan fälten Koppla till ID och Koppla till ver.nr. i de berörda transaktionerna
uppdateras.



Se även

Följande procedur är baserad på sidan Redovisningsjournal, men gäller för alla andra journaler som
baseras på den redovisningsjournalen, t.ex. sidan Utbetalningsjournal.

1. Välj ikonen  och ange Redovisningsjournaler och välj sedan relaterad länk.
2. När du är klar att bokföra journalraderna väljer du Numrera om dokumentnummer.

Värden i fältet Dokumentnr ändras, om så krävs, så att verifikationsnumret på enstaka eller grupperade
journalrader är i ordningsföljd. När dokument numreras kan du fortsätta att bokföra journalen.

Så här bokför du transaktioner direkt i redovisningen
Återföra journalbokningar och ångra inleveranser/utleveranser
Fördela kostnader och intäkter
Ekonomi
Arbeta med Business Central



Registrera betalningar och återbetalningar i
betalningsjournalen
2019-10-14 • 2 minutes to read

Göra betalningar i betalningsjournal

På sidan Betalningsjournal registrerar du betalningar du gör till leverantörer och återbetalningar som du gör till
kunder. När du bokför en utbetalningsjournalrad registreras det betalda beloppet för det angivna bankkontot. Du
måste sedan vidta åtgärder för att utföra den faktiska överföringen pengar från relaterat bankkonto.

Betalningsjournalen är en redovisningsjournal som är optimerad för att göra betalningar. Du kan snabbt skapa
rader manuellt, låta Business Central föreslå leverantörsbetalningar och du kan koppla betalningen till bokförda
dokument. Även om du gör betalningar måste du ange ett positivt belopp i fältet dokumentbelopp. Beroende
på dokumenttyp för journalraden omvandlas detta belopp till ett negativt belopp i de underliggande
transaktionerna. På så sätt går det snabbare att lägga till journalraderna manuellt. Om du föredrar att ange
negativa belopp kan du anpassa betalningsjournalen för att visa fältet belopp i stället.

Koppla betalningar till fakturor eller kreditnotor

Om du fyller i fältet Kopplas till ver.nr. med den faktura eller kreditnotan som måste betalas ut eller
återbetalas, är det aktuella dokumentet inställt att betalas när du bokför journalen. Det kallas för "kopplad".
Som ett alternativ till att använda under betalningsbokföring kan du använda sidan Koppla
leverantörstrans och Koppla kundtransaktioner när du har gjort bokföringen av betalningen. Mer
information finns i t.ex. Stäm av leverantörsbetalningar med betalningsjournalen eller från bokförda
leverantörsreskontratransaktioner.

Hämta föreslagna betalningar till leverantörer eller medarbetare

Funktionerna Betalningsförslag för lev. och Betalningsförslag för anställd hjälper dig att fylla i
betalningsjournalraderna automatiskt enligt leverantörens prioritering och förfallodatum. Mer information
finns i Föreslå leverantörsbetalningar. Med denna funktionen fylls fältet Kopplas till ver.nr. alltid i.

Skriva ut checkar och skicka betalningar elektroniskt till banken

Förutom registrering att betalning har gjort kan du också använda sidan betalningsjournal till att skapa
betalningen för vidare behandling av din bank. Mer information finns i Göra checkbetalningar och Göra
elektroniska betalningar.

1. Välj ikonen  och ange Betalningsjournal och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna den journal som ska användas för betalningar.

3. Om du vet vem som ska betala eller återbetalas, fyll i fälten manuellt. Placera markören över ett fält om du
vill läsa en kort beskrivning.

4. Du kan också koppla betalningen till den relaterade fakturan eller kreditnotan, välj fältet gäller för ver.nr
på sidan Koppla leverantörstrans, välj relevant faktura eller kreditnota och tryck på knappen OK.

Många fält såsom dokumentbelopp och förfallodatum fylls nu i automatiskt med information från det
markerade dokumentet.

5. Alternativt kan du använda funktionen Betalningsförslag för lev.. Alla som kopplas till information och
belopp kommer sedan också anges på journalraderna. Mer information finns i Föreslå



Se även

leverantörsbetalningar.

Meddelanden som hjälper dig att fylla i de obligatoriska fälten på rätt sätt.

6. När alla betalningsjournalrader är ifyllda, välj åtgärden Bokför.

Gör checkbetalning
Gör elektroniska betalningar
Hantera Leverantörsreskontra
Ställa in bankverksamhet
Exportera en Positive Pay-fil
Arbeta med redovisningsjournaler
Anpassa din arbetsyta
Arbeta med Business Central



Betalningsförslag för lev.
2019-10-14 • 2 minutes to read

NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

Om du vill använda funktionen Betalningsförslag för lev.

Så här infogar du förfallodatum som bokföringsdatum på
betalningsjournalrader

IMPORTANTIMPORTANT

På sidan Betalningsjournal kan du använda batch-jobbet Föreslå leverantörsbetalning för att föreslå
betalningsrader. Rader för saker som t.ex. betalningar som förfaller snart eller betalningar där en kassarabatt finns
tillgänglig föreslås utifrån dina inställningar.

För att dra full nytta av betalningsförslagen, måste du prioritera leverantörerna. Mer information finns i Så här
prioriterar du leverantörer.

Leverantörsreskontratransaktioner som är Stoppade tas inte med i batch-jobbet.

Om du vill utnyttja kassarabatterna och har angett ett disponibelt belopp, används beloppet för:
* Prioritera förfallna leverantörstransaktioner först efter prioritet.
* Förfallna leverantörstransaktioner som inte prioriterats.
* Öppna leverantörstransaktioner som är berättigade till kassarabatter, ordnade efter leverantörsnummer.

1. Välj ikonen  och ange Betalningsjournal och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna den relevanta journalen och välj sedan åtgärden Betalningsförslag för lev..
3. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
4. Välj OK.

När du använder Betalningsförslag för lev.-batchjobbet för att skapa betalningsrader för leverantörer, kan du
fylla två specialfält så att de genererade raderna använder förfallodatumet för att beräkna bokföringsdatumet.
Dessa fält är Beräkna bokföringsdatum från dokumentets förfallodatum och Dokumentets
förfallodatum är förskjutet.

Du kan inte använda fältet Beräkna bokföringsdatum från dokumentets förfallodatum tillsammans med fältet
Utnyttja kassarabatter eller fältet Summering per leverantör. Om bokföringsdatumet baseras på förfallodatum, så kan
vissa kassarabatter kanske inte beräknas korrekt eftersom bokföringsdatumet är efter kassarabattdatumet.

Dessutom, om det beräknade bokföringsdatum inträffar tidigare flyttas bokföringsdatumet fram till
arbetsdatumet, och en varning visas.

Du kan även skapa betalningsrader manuellt genom att använda förfallodatum för att beräkna bokföringsdatum.
När du har installerat leverantörsreskontratransaktioner kan du använda åtgärden beräkna bokföringsdatum
för att uppdatera bokföringsdatumet på journalraden med förfallodatumet för relaterad inköpsfaktura. Mer



NOTENOTE

Se även

information finns i Så här kopplar du inköpstransaktioner manuellt.

Om inköpsfakturan har förfallit kommer bokföringsdatum att anges till arbetsdatumet, och teckensnittet på raden ändras till
röd färg.

Hantera Leverantörsreskontra
Göra betalningar
Arbeta med redovisningsjournaler
Arbeta med Business Central



Gör checkbetalningar
2019-10-14 • 3 minutes to read

NOTENOTE

Betala en leverantörsfaktura med datorcheck

Du kan skicka elektroniska och manuella checkar i Business Central. För båda metoder används
utbetalningsjournalen för att utfärda checkar till leverantörer. Du kan även makulera checkar och granska
checktransaktioner.

I följande procedur beskrivs hur du betalar en leverantör med en datorcheck som kontrolleras genom att koppla
betalningen till relevant faktura, skriver ut checken och sedan bokför betalningen som betald. Detta ger positiva
leverantörsreskontratransaktioner, som gäller för negativa banktransaktioner och fysiska kontroller för
bearbetning i banken.

Du kan betala med två typer av checkar. För båda typerna måste fälten motkontotyp eller kontotyp innehålla
bankkonto.

Datorcheck Välj alternativet om du vill att programmet ska upprätta, och senare skriva ut, en check på
beloppet på utbetalningsjournalens rad. Du måste skriva ut checkarna, innan du kan bokföra journalraderna.
Manuell check Välj alternativet om du vill skriva en check för hand och vill att programmet ska upprätta en
motsvarande checktransaktion för beloppet. Med det här alternativen kan du inte skriva ut checkar.

Om du vill vara säker på att banken bara godkänner validerade checkar och belopp kan du skicka en fil som innehåller
information om leverantör, check ch betalning. Mer information finns i Exportera en Positive Pay-fil.

Skrivaren måste vara korrekt inställd med checkformulären, och du måste definiera vilken checklayout som ska
användas. Mer information finns i Välj en checklayout

Du kan skriva ut upp till 10 fakturor på en sida för en checktalong. Om en check är kopplad till fler än 10 fakturor,
när du skriver ut en checktalong annullerar vi checken på den första sidan och skriver ut order ANNULLERAD på
checken. Sedan skriver vi ut en påminnelse på fakturorna och det totala checkbeloppet på andra sidan.

Nedan beskrivs hur du betalar en leverantör med check. Stegen liknar återbetalning till en kund med check.

1. Välj ikonen  och ange Betalningsjournal och välj sedan relaterad länk.

2. Fyll i utbetalningsjournalraderna. Mer information finns i Registrera betalningar och återbetalningar.

3. I fältet Kod för betalningssätt väljer du Check.

4. I fältet Bankbetalningstyp väljer du Datorcheck.

5. Välj åtgärden Skriv ut check.

6. På sidan Kontrollera fyller du i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort
beskrivning.

7. Välj knappen skicka till, välj alternativet PDF-dokument, och välj sedan OK-knappen.

Numera du kan föra fysiska checkar till banken för bearbetning. Fortsätt att bokföra betalningen som
tillämpas för leverantören och därmed betald i systemet.



NOTENOTE

Att skriva ut checkar som inte har bokförts

Så här makulerar du checkar:

Om du vill visa en sammanfattning av bokförda checkar

Se även

8. Välj åtgärden Bokföra.

Fullständigt kopplade leverantörsreskontratransaktioner och bankkontotransaktioner skapas.

Om du vill skriva ut och betala checkar i flera olika valutor från olika bankkonton måste du köra batch-jobbet Skriv ut
check separat för varje valuta och ange bankkontot.

Du kan makulera checkar som inte har bokförts när de har skrivits ut, genom att använda åtgärden Makulera
check på sidan Betalningsjournal.

1. På sidan Betalningsjournal väljer du Makulera check och sedan väljer du checken som ska annulleras.

När checkbetalning har bokförts, kan du bara ångra (makulera) checkar från de resulterande banktransaktionerna.

1. Välj ikonen  och ange Bankkonto och välj sedan relaterad länk.
2. Välj det relevanta bankkontot och välj åtgärden Redigerat och välj sedan åtgärden checktransaktioner.
3. På sidan checktransaktioner väljer du åtgärden Makuler check.
4. Markera kryssrutan Makulera endast check.
5. Välj knappen OK.

Om du vill granska bokförda checkar, till exempel för att kontrollera flera kontroller som betalas till en leverantör,
kan du använda rapporten bankkonto - checkinformation.

1. Välj ikonen  och ange Bankkonto - checkdetaljer och välj sedan relaterad länk.
2. Ställa in filter som relevanta och välj sedan knappen förhandsgranskning.

Göra betalningar
Hantera Leverantörsreskontra
Ställa in bankverksamhet
Exportera en Positive Pay-fil
Arbeta med Business Central



Göra betalningar med tjänsten för
bankdatakonvertering eller SEPA-kreditöverföring
2019-10-14 • 8 minutes to read

NOTENOTE

Ställa in konverteringstjänsten för bankdata.

Ställa in SEPA-kreditöverföring

På sidan Betalningsjournal kan du behandla betalningar till dina leverantörer genom att exportera en fil
tillsammans med betalningsinformation från på journalraderna. Du kan sedan överföra filen till den elektroniska
banken där relaterade pengaöverföringar bearbetas. Business Central stödjer SEPA kreditöverföringar-format, men
andra format för elektroniska betalningar i ditt land/din region kan finnas.

I den generiska versionen av Business Central, ställs en global tjänstleverantör in och ansluts för att konvertera
bankdata till valfritt filformat som din bank kräver. I Nordamerikanska versioner kan samma tjänst användas för att
skicka betalningsfiler som elektronisk överföring (EFT), men med en något annorlunda process. Se steg 6 i Att
exportera betalningar till en bankfil.

Om du vill aktivera SEPA-kreditöverföringar måste du först lägga upp ett bankkonto, en leverantör och
redovisningsjournalen som utbetalningsjournalen baseras på. Sedan förbereder du betalningar till leverantörer
genom att automatiskt fylla i på sidan Betalningsjournal med förfallna betalningar med angivna
bokföringsdatum.

När du har verifierat att betalningarna har behandlats korrekt av banken kan du fortsätta att bokföra
utbetalningsjournalraderna.

Aktivera funktionen för bankdatakonvertering om du vill få en eventuell bankutdragsfil konverterad till ett format
som du kan importera eller få dina exporterad betalningfiler konverterade till det format som din bank kräver. Mer
information finns i Konfigurera bankdatakonverteringstjänsten.

Från sidan Betalningsjournal kan du exportera betalningar till en fil för överföring till din elektroniska bank för
behandling av de relaterade pengaöverföringarna. Business Central stödjer SEPA kreditöverföringar-format, men
andra format för elektroniska betalningar i ditt land/din region kan finnas.

Om du vill aktivera export av bankfilformat som inte stöds från början i Business Central, kan du konfigurera en
datautbytesdefinition med ramverket för datautbyte. Mer information finns i Så här konfigurerar du
dataintegrationsdefinitioner.

Innan du kan bearbeta betalning på elektronisk väg genom att exportera betalningsfiler i formatet SEPA
Krediteringsöverföring, måste du utföra följande inställningssteg:

Skapa bankkontot i fråga för att hantera format för SEPA-kreditöverföringen.
Skapa leverantörskort för att behandla betalningar genom att exportera filer i formatet för SEPA-
kreditöverföringen.
Ställ in den relaterade redovisningsjournal-batchen för att aktivera betalningsexporten från sidan
Betalningsjournal
Så här kan du ansluta datautbytesdefinitionen för en eller flera betalningstyper till lämpliga betalningsmetoder



Så här lägger du upp ett bankkonto för SEPA-kreditöverföringSå här lägger du upp ett bankkonto för SEPA-kreditöverföring

Så här lägger du upp ett leverantörskort för SEPA-kreditöverföringSå här lägger du upp ett leverantörskort för SEPA-kreditöverföring

Så här anger du utbetalningsjournalen för att exportera betalningsfilerSå här anger du utbetalningsjournalen för att exportera betalningsfiler

Så här kan du ansluta datautbytesdefinitionen för en eller flera betalningstyper till lämpliga betalningsmetoderSå här kan du ansluta datautbytesdefinitionen för en eller flera betalningstyper till lämpliga betalningsmetoder

Förbereda utbetalningsjournalen

NOTENOTE

1. I rutan Sök, ange Bankkonton och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna kortet för det bankkonto som du ska exportera betalningsfiler från i formatet SEPA Kreditöverföring.

3. På snabbfliken överföri fältet Format för betalningsexport, välj SEPADD .

4. I fältet SEPA CT Medd ID-nr serie väljer du en nummerserie från vilken nummer tilldelas till SEPA-
kreditöverföringsartiklar.

5. Se till att fältet IBAN  är ifyllt.

Fältet Valutakod måste anges till EUR, eftersom SEPA-kreditöverföringar bara kan utföras i valutan EURO.

1. I rutan Sök, ange Leverantörer och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna kortet för den leverantör som du ska betala elektronisk genom att exportera betalningsfiler i
formatet SEPA Kreditöverföring.

3. På snabbfliken Betalning i fältet Betalningsmetodkod väljer du BANK.

4. I fältet Föredraget bankkonto väljer du banken som pengarna ska överföras till när de har behandlat av
din elektroniska bank.

Värdet i fältet Föredraget bankkonto kopieras till fältet mottagarens bankkonto på sidan
betalningsjournal.

1. I rutan Sök, ange Utbetalningsjournaler och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna utbetalningsjournalen som du använder för att behandla betalningar genom att exportera filer i formatet

SEPA Kreditöverföring.
3. I fältet Journalnamn väljer du listrute-knappen.
4. På sidan Redovisningsjournaler på fliken Start i gruppen Hantera väljer du Redigera lista.
5. Markera kryssrutan Tillåt betalningsexport på raden för utbetalningsjournalen som du kommer att använda

när du vill exportera betalningar.

1. I rutan Sök, ange Betalningssätt och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Betalningsmetoder väljer du det betalningssätt som används att exportera betalningar från och väljer

sedan fältet Definition för bet.exportrad.
3. På sidan Definition för bet.exportrad väljer du den kod som du har angett i fältet Kod på snabbfliken

Definitioner för rad i steg 4 i avsnittet ”Beskriva layouten för rader och kolumner i filen” i förfarandet Så här
konfigurerar du dataintegrationsdefinitioner.

Medgivande för autogiro infogas automatiskt i fältet Medgivande-ID för autogiro när du skapar en
försäljningsfaktura för den kund som du valde i steg 2. Mer information finns i Skapa återkommande försäljnings-
och inköpsrader.

Fyll i betalningsjournalen med rader för förfallna betalningar till leverantörer, med alternativet att infoga
bokföringsdatum som baseras på förfallodatumet för de relaterade inköpsdokumenten. Mer information finns i



Exportera betalningar till en bankfil

NOTENOTE

Exportera betalningar till en bankfilExportera betalningar till en bankfil

NOTENOTE

Hantera leverantörsskulder.

När du är redo att göra betalningar till dina leverantörer eller återföringar till dina anställda kan du exportera en fil
med betalningsinformation på raderna på sidan Betalningsjournal. Du kan sedan överföra filen till banken för att
bearbeta relaterade pengaöverföringar.

I den allmänna versionen av Business Central ställs tjänsten för bankdatakonvertering in och ansluts. I
Nordamerikanska versioner kan samma tjänst användas för att skicka betalningsfiler som elektronisk överföring
(EFT), men med en något annorlunda process. Se steg 6 i Att exportera betalningar till en bankfil .

Innan du kan exportera betalningsfiler från betalningsjournalen måste du ange elektroniskt format för berörda adress och du
måste aktivera tjänsten för bankdatakonvertering. Mer information finns i Så här ställer du in bankkonton och Så här ställer
du in konverteringstjänsten för bankdata. Dessutom måste du välja kryssrutan Tillåt betalningsexport betalning på sidan
redovisningsjournaler. Mer information finns i Arbeta med Redovisningsjournaler.

Du använder sidan Kreditöverföringsregister för att visa de betalningsfiler som har exporterats från
betalningsjournalen. På den här sidan kan du också återexportera betalningfiler i händelse av tekniska fel, eller om
filen ändras. Tänk på att exporterade EFT-filer inte visas på den här sidan och kan inte återexporteras.

Nedan beskrivs hur du betalar en leverantör med check. Stegen liknar återbetalning till en kund med check.

1. Välj ikonen  och ange Betalningsjournal och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i utbetalningsjournalraderna. Mer information finns i Registrera betalningar och återbetalningar.

Om du använder EFT kan du välja mellan elektronisk betalning eller elektronisk betalning – IAT i fältet
Bankbetalningstyp. Andra filexporttjänster och deras format kräver olika inställningsvärden på sidan Bankkontokort och
Leverantörsbankkontokort. Du får information om vilka inställningsvärden som är fel eller saknas när du försöker exportera
filen.

TIPTIP

3. När du har gjort alla betalningsjournalrader, väljer du åtgärden Exportera.

4. På sidan Exportera elektronisk betalning fyller du i fälten efter behov.

Felmeddelanden visas i faktaboxen Fel i betalningsfil där du kan även välja ett felmeddelande om du vill se
detaljerad information. Du måste lösa alla fel innan betalningsfilen kan exporteras.

När du använder tjänsten för bankdatakonvertering visas ett vanligt felmeddelande som berättar att
bankkontonumret inte har den längd som din bank kräver. För att undvika eller lösa felet måste du ta bort värdet i
fältet IBAN på sidan Bankkontokort och sedan i fältet Bankkontonr ange ett bankkontonummer i formatet som din
bank kräver.

5. På sidan Spara som anger du var filen ska exporteras till och välj sedan Spara.



Så här planerar du när du vill bokföra exporterad betalningSå här planerar du när du vill bokföra exporterad betalning

Så här återexporterar du betalningar till en bankfilSå här återexporterar du betalningar till en bankfil

NOTENOTE

NOTENOTE
Om du använder EFT, sparar du det resulterande remissaformuläret för leverantör som Word-dokument eller välj att
få det med e-post direkt till leverantören. Betalningarna läggs nu till på sidan generera EFT-fil där du kan skapa flera
betalningsorder tillsammans för att spara kostnader för överföring. Mer information finns i följande steg:

6. På sidan betalningsjournal kan du välja åtgärden generera EFT-fil.

På sidan generera EFT-fil listas alla betalningar som har ställts in för EFT som du har exporterat från
utbetalningsjournalen för en angiven adress men som ännu inte har skapats på snabbfliken rader.

7. Välj åtgärder generera EFT-fil för att exportera en fil för EFT-betalningar.

8. På sidan Spara som anger du var filen ska exporteras till och välj sedan Spara.

Bankbetalningsfilen exporteras till den plats som du anger, och du kan fortsätta att föra över den till ditt
elektroniska bankkonto och göra de faktiska beloppen. Du kan sedan bokföra de exporterade
betalningsjournalraderna.

Om du inte vill bokföra en utbetalningsjournalrad för en exporterad betalning, till exempel eftersom du väntar på
en bekräftelse att transaktionen har behandlats av banken, kan du bara ta bort journalraden. När du senare skapar
en utbetalningsjournal för att betala återstående belopp på fakturan kan du i fältet Totalt exporterat belopp se
hur mycket av beloppet som redan har exporterats. Du kan också söka efter detaljerad information om det
exporterade totalbeloppet genom att välja knappen Transaktioner i kreditöverföringsregister för att visa
detaljer om exporterade betalningsfiler.

Om du följer en process där du inte vill bokföra utbetalningar, tills du har bekräftelsemeddelande att de har
behandlats i banken, kan du använda detta två sätt.

I en utbetalningsjournal med föreslagna betalningsrader kan du sortera på antingen kolumnen Exporterat till
betalningsfil eller Totalt exporterat belopp och sedan ta bort betalningsförslag för öppna fakturor för vilka
betalningar som redan har gjorts och du inte vill göra betalningar för.
På sidan Betalningsförslag för lev., där du anger vilka betalningar som ska infogas i utbetalningsjournalen,
kan du markera kryssrutan Hoppa över exporterade betalningar om du inte vill infoga journalrader för
betalningar som redan har exporterats.

Om du vill visa information om exporterade betalningar väljer du åtgärden Betalningsexporthistorik.

Du kan återexportera betalningsfiler till en bankfil från sidan Kreditöverföringsregister. Innan du tar bort eller
bokför utbetalningsjournalrader kan du också återexportera betalningsfilen från sidan Betalningsjournal genom
att helt enkelt exportera den på nytt. Om du har tagit bort eller bokfört rader i utbetalningsjournalen efter att du
har exporterat dem kan du återexportera samma betalningsfil från sidan Kreditöverföringsregister. Markera
raden för batchen med kreditöverföringar du vill återexportera och välj sedan åtgärden Återexportera
betalningar till fil.

Exporterade EFT-filer visas inte på sidan Kreditöverföringsregister och kan inte återexporteras.

1. Välj ikonen  och ange Kreditöverföringsregister och välj sedan relaterad länk.
2. Välj en betalningsexport som du vill återexportera och välj sedan åtgärden Återexportera betalningar till fil.



Förhandsgranska betalningarna

Se även

Bokför betalningarna när den elektroniska betalningen har behandlats utan problem av banken. Mer information
finns i Gör betalningar.

Ställa in konverteringstjänsten för bankdata
Ställa in SEPA-kreditöverföring
Hantera Leverantörsreskontra
Arbeta med redovisningsjournaler
Samla in betalningar med SEPA-autogiro



Betala inköpsfakturor snabbt
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här gör du för att snabbt betala inköpsfakturor:Så här gör du för att snabbt betala inköpsfakturor:

IMPORTANTIMPORTANT

NOTENOTE

Se även

Om du vill betala leverantören kontant eller med check kan du bokföra betalningen när du bokför fakturan.

1. Välj ikonen  och ange Inköpsfakturor och välj sedan relaterad länk.
2. Välj Nypå fliken Start.
3. Ange numret på redovisningskassakontot eller bankkontot i fältet Motkonto om du vill betala kontant eller via

banköverföring .

Fälten Motkontotyp och Motkonto ingår inte i standardlayouten för fakturahuvudet. Infoga fälten med hjälp av
designfunktionerna innan du bokför betalningen av en faktura.

Om du ofta betalar inköpsfakturor kontant kan det vara praktiskt att definiera ett särskilt betalningssätt för ett motkonto
och ange detta i fältet Betalningssätt på leverantörskortet. Hädanefter infogas motkontonumret i fakturahuvudet
automatiskt när du skapar en ny faktura.

Hantera Leverantörsreskontra
Inköp
Arbeta med Business Central



Exportera en Positive Pay-fil
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här skapar du ett bankkonto för Positive Pay

För att exportera en Positive Pay-fil

För att se till att banken bara godkänner validerade checkar och belopp kan du exportera en Positive Pay-fil med
relevant leverantörsinformation, checknummer och betalningsbelopp som du sedan skickar till banken som
referens när du behandlar betalningar.

Business Central är förkonfigurerat för att stödja Positive Pay-filer för Bank of America och City Bank.

1. Välj ikonen  och ange Bankkonto och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna kortet för den bank du vill använda Positive Pay för.
3. I fältet Positive Pay exportkod anger du POSPAYBANK.
4. Stäng sidan.

1. Välj ikonen  och ange Bankkonto och välj sedan relaterad länk.

2. Välj det bankkonto som du vill exportera en Positive Pay-fil till.

3. Välj åtgärden Positive Pay-export.

Sidan Positive Pay-export öppnas och visar betalningar som har gjorts för bankkontot efter det sista
överföringsdatumet, enligt fälten senaste överföringsdatum och senaste överföringstid.

4. I fältet Brytdatum för uppladdning anger ett datum före vilket betalningar inte inkluderas i den
exporterade filen.

5. Välj åtgärden Exportera.

6. Klicka på Spara på sidan Exportera fil och spara sedan filen till lämplig plats.

7. Överför filen till din elektroniska bank.

8. Skriv ner eller kopiera bekräftelsenumret som du får när filuppladdningen till banken lyckas.

Så här visar du exporterade Positive Pay-poster

1. Välj ikonen  och ange Bankkonto och välj sedan relaterad länk.

2. Välj det bankkonto som du vill visa Positive Pay-exportposter för.

3. Välj åtgärden Positive Pay-transaktioner.

På sidan Positive Pay-transaktioner kan du se alla Positive Pay-exportposter för bankkontot.

4. I fältet bekräftelsenummer anger du bekräftelsenummer för varje exportpost som du får vid filöverföring
till banken.

5. Om du vill visa de relaterade betalningsraderna väljer du åtgärden Positive Pay-
transaktionsinformation.

Att återexportera Positive Pay-filer



Se även

1. Välj ikonen  och ange Bankkonto och välj sedan relaterad länk.
2. Välj det bankkonto som du vill återexportera en Positive Pay-fil till.
3. Välj åtgärden Positive Pay-transaktioner.
4. Välj den rad för Positive Pay-exportfilen som du vill återexportera.
5. På sidan Positive Pay-transaktioner väljer du åtgärden Återexportera Positive Pay till fil.

Ekonomi
Ställa in Finance
Arbeta med redovisningsjournaler
Arbeta med Business Central



Koppla utbetalningar automatiskt och stämma av
bankkonton
2019-10-14 • 2 minutes to read

OM DU VILL GÅ TILL

Koppla betalningar för att öppna kund- eller
leverantörsreskontratransaktioner genom att importera ett
kontoutdrag och stämma av bankkonton när alla betalningar
är kopplade.

Stämma av betalningar genom att använda automatisk
koppling

Koppla betalningar manuellt genom att visa detaljerad
information om matchade data och förslag om att öppna
kandidattransaktioner att koppla betalningar till.

Så här granskar och kopplar du betalningar efter automatisk
koppling

Lös betalningar som inte kan kopplas automatiskt till deras
relaterade öppna transaktioner. Till exempel för att beloppen
skiljer sig eller för att en relaterad transaktion inte finns.

Så här stämmer du av betalningar som inte kan kopplas
automatiskt

Koppla text på betalningar till specifika kund-, leverantörs-
eller redovisningskonton för att alltid bokföra återkommande
inbetalningar eller kostnader på dessa konton när det inte
finns dokument att applicera dem på.

Så här mappar du text på återkommande betalningar till
konton för automatisk avstämning

Se även

Du måste regelbundet stämma av din bank, kundfordringar och konto för kundreskontra genom att koppla
betalningar som är registrerade i banken till deras motsvarande obetalda fakturor och kreditnotor eller andra
öppna transaktioner i Business Central.

Du kan utföra denna aktivitet på sidan Betalningsavstämningsjournal genom att importera ett kontoutdrag eller
feed för att snabbt registrera utbetalningarna. Betalningarna används för att öppna leverantörs- eller
kundreskontratransaktioner baserat på matchningar mellan betalningstexten och transaktionsinformation. Du kan
granska och ändra automatiska kopplingar, innan du bokför journalen. Du kan välja att avsluta alla öppna
bankkontotransaktioner som relateras till kopplade transaktioner, när du bokför journalen. Bankkontot avstäms
automatiskt, när alla utbetalningar kopplas.

Du kan också stämma av bankkonton utan att samtidigt utföra betalningar. Du utför detta arbete på sidan
Bankkontoavstämning. Mer information finns i Stämma av bankkonto separat.

Om du vill aktivera import av bankutdrag som en bankfeed måste du först skapa och aktivera Envestnet Yodlee
Bank Feeds-tjänsten och sedan länka dina bankkonton till relaterade onlinebankkonton. Mer information finns i
Ställ in tjänsten Envestnet Yodlee Bank Feeds.

Du kan alternativt använda funktionen för bankdatakonvertering om du vill få en bankutdragsfil i något format
konverterad till en dataström som du kan importera till Business Central. Mer information finns i Konfigurera
bankdatakonverteringstjänsten.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.

Hantera kundreskontra
Försäljning
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Stämma av betalningar genom att använda
automatisk koppling
2019-10-14 • 5 minutes to read

NOTENOTE

Sidan Betalningsavstämningsjournal anger betalningar, antingen inkommande eller utgående, som har
registrerats som transaktioner på ditt onlinebankkonto och som du kan koppla till deras motsvarande öppna
kund-, leverantör- och bankkontotransaktioner. Raderna i journalen fylls i genom att importera kontoutdraget
från banken som en bankfeed eller fil.

Sidan erbjuder automatiska matchande funktioner som ska användas för betalningar till deras relaterade öppna
transaktioner på en matchande text på bankutdragsraden (journalrad) med texten på en eller flera öppna transaktioner.
Observera att du kan skriva över de föreslagna automatiska applikationerna och du kan välja att inte använda
automatiska applikationer alls. Mer information finns i steg 7.

En betalningsavstämningsjournal är relaterad till ett bankkonto i Business Central som återspeglar det
onlinebankkonto där betalningstransaktionerna registreras. Eventuella öppna bankkontotransaktioner som
relateras till kopplade kund- eller leverantörsreskontratransaktionerna kommer att avslutas när du väljer
Bokför betalningar och stäm av bankkonton. Detta betyder att bankkontot stäms av automatiskt för
betalningar som du bokför med journalen.

Om du vill aktivera import av bankutdrag som en bankfeed måste du först skapa och aktivera tjänsten
Envestnet Yodlee Bank Feeds och sedan länka bankkontot till dess relaterade onlinebankkonto.
Betalningsavstämningsjournalen hittar sedan automatiskt bankfeeder, när du väljer åtgärden Importera
banktransaktioner. Dessutom kan du konfigurera ett bankkonto att automatiskt importera nya
kontoutdragfeeder varje timme. Transaktioner för utbetalningar som redan har bokförts som kopplade
och/eller avstämda kommer inte att importeras. Mer information finns i Ställ in tjänsten Envestnet Yodlee Bank
Feeds.

Med åtgärden Mappa text till konto kan du skapa mappningar mellan text på betalningar och specifika
debet-, kredit- och balanskonton så att sådana betalningar bokförs på de angivna kontona när du bokför
betalningar i betalningsavstämningsjournalen. Se steg 8. Mer information finns i Mappa text på
återkommande betalningar till konton för automatisk avstämning.

Liknande funktioner finns för att stämma av överskottbelopp på Betalningsavstämningsjournaler på en ad hoc-
basis. Mer information finns i Stämma av betalningar som inte kan kopplas.

Du använder funktionen Koppla automatiskt, antingen automatiskt när du importerar en bankfil eller feed
med betalningstransaktioner eller när du aktiverar den, för att koppla betalningar till deras motsvarande öppna
transaktioner vid en matchning av text på en bankutdragsrad (journalrad) med text i en eller flera öppna
transaktioner.

På journalrader där en betalning har kopplats automatiskt till en eller flera öppna transaktioner har fältet
Matchningssäkerhet ett värde mellan Låg och Hög som anger kvaliteten för de data som matchar dem som
den föreslagna betalningskopplingen baseras på. Dessutom fylls fälten Kontotyp och Kontonr. med
information om den kund eller leverantör som betalningen gäller. Om du har ställt in en text-till-konto-
mappning kan den automatiska kopplingen ge ett matchningssäkerhetsvärde på Hög – text-till-konto-
mappning.



NOTENOTE

Så här stämmer du av betalningar genom att använda automatisk
koppling

För varje journalrad som representerar en betalning på sidan Betalningsavstämningsjournal kan du öppna
sidan Betalningskoppling för att visa alla öppna kandidattransaktioner för betalningen och för att visa
detaljerad information för varje transaktion om datamatchningen som en betalningskoppling baseras på. Här
kan du koppla manuellt betalningar eller koppla om betalningar som kopplades automatiskt till fel transaktion.
Mer information finns i Granska och koppla betalningar efter automatisk koppling.

Du kan starta banktransaktionsimporten samtidigt som du öppnar sidan Betalningsavstämningjournal för en befintlig
betalningsavstämningjournal på sidan Betalningsavstämningjournaler. Följande procedurer beskriver hur du
importerar banktransaktioner till sidan Betalningsavstämningsjournal när du har skapat en ny journal.

1. Välj ikonen  och ange Betalningsavstämningsjournaler och välj sedan relaterad länk.

2. Om du vill arbeta i en ny betalningsavstämningsjournal väljer du åtgärden Ny journal.

3. På sidan Betalningsbankkontolista väljer du det bankkonto som du vill stämma av betalningar för
och väljer sedan knappen OK. Sidan Betalningsavstämningsjournal öppnas förberett för det valda
bankkontot.

4. Välj åtgärden Importera banktransaktioner. Om bankkontot för den valda journalen inte är inställd
för import av banktransaktioner visas en dialogruta för att fylla i de relevanta fälten.

5. På sidan Välj en fil att importera väljer du den fil som innehåller banktransaktionerna för
betalningarna du vill avstämma, och väljer sedan knappen Öppna.

6. Om kontoutdragtjänsten är aktiverad anger du intervallet när kontoutdragen importeras på sidan
kontoutdragfilter.

Sidan Betalningsavstämningsjournal fylls i med rader för betalningar som representerar
banktransaktioner i det importerade bankkontoutdraget.

På rader för betalningar som har kopplats automatiskt till sina relaterade öppna transaktioner har fältet
Matchningssäkerhet har ett värde mellan Låg och Hög som anger kvaliteten för de data som matchar
de som den föreslagna betalningskopplingen baseras på. Dessutom fylls fälten Kontotyp och Kontonr.
med information om den kund eller leverantör som betalningen gäller.

7. Välj en journalrad och välj sedan åtgärden Koppla manuellt för att granska, koppla om eller koppla
betalningen manuellt på sidan Betalningskoppling. Mer information finns i Granska och koppla
betalningar efter automatisk koppling.

När du har slutfört en manuell koppling innehåller fältet Matchningssäkerhet på journalraden som du
har bearbetat manuellt Accepterat.

8. Välj en inte kopplad journalrad för en återkommande inbetalning eller kostnad, till exempel ett
bilbensinköp, och välj sedan åtgärden Mappa text till konto action. Mer information finns i Mappa
text på återkommande betalningar till konton för automatisk avstämning.

9. Välj åtgärden Koppla manuellt när du har slutfört en mappningen av betalningstext till konton.

10. När du tycker att alla betalningar på journalraderna har kopplats eller angetts till direktbokföring
korrekt, väljer du åtgärden Bokför och väljer sedan ett av följande alternativ:

Bokföra betalningar och stämma av bankkonton - om du vill bokföra betalningar som tillämpas



NOTENOTE

Se även

och stänga de relaterade bankkontotransaktionerna som avstämts.
Bokför endast betalningar - om du bara vill bokföra betalningar som används, men låta de
relaterade bankkontotransaktionerna vara öppna. Det krävs att du stämmer av bankkontot separat
till exempel: Mer information finns i stämma av bankkonton separat.
Testrapport - om du vill granska resultatet av bokföringen innan du bokför. Rapporten
bankkontoutdrag öppnas och visar samma fält som längst ned på sidan avstämning av
betalningsjournal.

När du bokför betalningsavstämningsjournalen stängs de kopplade transaktionsnotorna och de relaterade
kund-, leverantörs- eller redovisningskontona uppdateras. För betalningar på journalrader som baseras på
text-till-konto-mappning uppdateras de angivna kund-, leverantörs- och redovisningskontona. För alla
journalrader skapas bankkontotransaktioner. Eventuella öppna bankkontotransaktioner som relateras till
kopplade kund- eller leverantörsreskontratransaktionerna kommer att avslutas när du väljer åtgärden Bokför
betalningar och stäm av bankkonton. Detta betyder att bankkontot stäms av automatiskt för betalningar
som du bokför med journalen.

Du kan jämföra värdet i fältet Saldo på bankkonto efter bokföring tillsammans med värdet i fältet
Kontoutdragets slutsaldo för att spåra när bankkontot har stämts av baserat på betalningar som du bokför.

Om du inte vill stämma av bankkontot från Betalningsavstämningsjournal måste du använda sidan
Bankkontoavstämning. Mer information finns i Stämma av bankkonton separat.

Hantera kundreskontra
Försäljning
Arbeta med Business Central



Så här granskar och kopplar du betalningar manuellt
efter automatisk koppling
2019-10-14 • 3 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

NOTENOTE

WARNINGWARNING

NOTENOTE

Så här granskar och kopplar du betalningar efter automatisk koppling

För varje journalrad som representerar en betalning på sidan Betalningsavstämningsjournal kan du öppna
sidan Betalningskoppling för att visa alla öppna kandidattransaktioner för betalningen och för att visa
detaljerad information för varje transaktion om datamatchningen som en betalningskoppling baseras på. Här kan
du koppla manuellt betalningar eller koppla om betalningar som kopplades automatiskt till fel transaktion. Mer
information om automatisk koppling finns i Så här stämmer du av betalningar genom att använda automatisk
koppling.

När bankkontot som du stämmer av betalningar för ställs in för lokal valuta kommer sidan Betalningskoppling att visa
alla öppna transaktioner i lokal valuta, inklusive öppna transaktioner för dokument som fakturerats ursprungligen i
utländsk valuta. Betalningar som kopplas till transaktioner med konverterade valutor kan därför bokföras med olika belopp
än på originaldokumentet på grund av de eventuellt olika valutakurserna som används av banken och Business Central.

Därför bör du söka efter utländska valutakoder i fältet Valutakod på sidan Betalningskoppling för att
kontrollera om kopplingar baseras på konverterade valutor. Om du vill förhandsgranska belopp i det
ursprungliga dokumentet i utländsk valuta och för att se den valutakursen som används, välj fältet Kopplas till
löpnr. och sedan, på snabbmenyn, väljer du knappen för att öppna sidan Kundreskontratransaktioner eller
Lev.reskontratransaktioner.

Vinst-och-förlustjusteringar som krävs på grund av valutakonverteringar hanteras inte automatiskt i Business
Central.

Du kan inte koppla transaktioner till ett annat tecken än tecknet på betalningen. Om du till exempel vill stänga både en
kreditnota med negativt tecken och dess relaterade faktura med positivt tecken måste du först koppla kreditnotan till
fakturan och sedan koppla betalningen till fakturan med det reducerade återstående beloppet.

Om du använder kassarabatter och om betalningsdatumet infaller före betalningens förfallodatum kommer fältet
Återstående belopp inkl. rabatt på sidan Betalningskoppling att användas för matchning. Annars kommer värdet i
fältet Återstående belopp att användas. Om betalningen skickades med ett rabatterat belopp efter betalningens
förfallodatum eller om hela beloppet betalades men en kassarabatt har lämnats kommer beloppet inte att matchas.

Du kan bara koppla en betalning till ett konto. Om du vill dela kopplingen på flera öppna transaktioner, till exempel för att
koppla en klumpsummabetalning måste de öppna transaktionerna vara för samma konto. Mer information finns i moment
7 och 8 i proceduren i det här avsnittet.



Se även

1. Välj ikonen  och ange Betalningsavstämningsjournaler och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna betalningsavstämningsjournalen för ett bankkonto som du vill stämma av betalningar för. Mer

information finns i Stämma av betalningar genom att använda automatisk koppling.
3. På sidan Betalningsavstämningsjournal väljer du en betalning som du vill granska eller manuellt koppla till

en eller flera öppna transaktioner, och väljer sedan åtgärdenKoppla manuellt.
4. Välj kryssrutan Kopplat på raden för den öppna transaktion som du vill koppla betalningen till.
5. Betalningsbeloppet, som visas även i fältet Transaktionsbelopp på sidan Betalningskoppling infogas i

fältet Kopplade belopp men du kan ändra fältet, t.ex. om du vill koppla beloppet till flera öppna
transaktioner.

6. Om du vill koppla en del av det betalda beloppet till en annan öppen transaktion för kontot, till exempel för att
koppla klumpsummabetalning, markera kryssrutan Kopplad för raden. Det kopplade beloppet dras
automatiskt av från transaktionsbeloppet för att motsvara distributionen på de två öppna transaktionerna.

7. Skapa en ny rad under raden för samma konto för att koppla en del av en betalning till en eller flera öppna
transaktioner som inte finns i databasen. I fältet Kopplat belopp anger du beloppet som ska kopplas på nya
raden och justerar sedan fältet Kopplat belopp på den befintliga raden.

8. Upprepa moment 5, 6 eller 7 för andra öppna transaktioner som du vill koppla en del av eller hela
betalningsbeloppet till.

9. När du har granskat en betalningskoppling eller manuellt har kopplat till en eller flera öppna transaktioner
väljer du åtgärden Acceptera koppling.

Sidan Betalningskoppling stängs och på sidan Betalningsavstämningsjournal ändras värdet i fältet
Matchningssäkerhet till Accepterat för att ange att du har granskat eller manuellt kopplat betalningen.

Hantera kundreskontra
Försäljning
Arbeta med Business Central



Så här stämmer du av betalningar som inte kan
kopplas automatiskt
2019-10-14 • 2 minutes to read

TIPTIP

Så här stämmer du av betalningar som inte kan kopplas automatiskt

Du måste ibland hantera betalningar till ditt bankkonto som inte kan kopplas till en relaterad öppen kund,
leverantör eller bankkontotransaktion. Anledningar kan vara att det inte finns något dokument i Business Central
som betalningen kan kopplas till, eller det relaterade dokumentet i Business Central har ett annat belopp än
transaktionbeloppet, tex på grund av valutakursen. På sidan Betalningavstämningjournal visas inte alla
transaktionsbelopp för betalningar som inte kopplats ännu i fältet Skillnad inklusive belopp, som inte kan
användas på grund av anledningarna ovan.

Betalningar som inte kan kopplas kan visas på betalningavstämningjournalrader på följande sätt:

Värdet i fältet skillnad är lika med värdet i fältet transaktionbelopp vilket betyder att ingen del av
betalningen kan kopplas till en relaterad öppen kund, leverantör eller bankkontotransaktion.
Värdet i fältet skillnad är lägre än värdet i fältet transaktionbelopp vilket betyder att ingen del av
betalningen kan kopplas till en relaterad öppen kund, leverantör eller bankkontotransaktion. Återstående del
av betalningen kan inte kopplas och måste avstämmas manuellt eller genom att bokföra den direkt till ett
konto.

Om du vill avstämma sådana betalningar kan du välja knappen Överför differens till konto och sedan ange på
vilket konto som beloppet i fältet Skillnad ska bokföras på när du bokför.

Liknande funktioner finns för att definiera automatisk avstämning återkommande betalningar som inte kan användas till
relaterade öppna kund-, leverantörs- eller bankkontotransaktioner. Mer information finns i Mappa text på återkommande
betalningar till konton för automatisk avstämning.

1. Välj ikonen  och ange Betalningsavstämningsjournaler och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna en betalningsavstämningsjournal. Mer information finns i Stämma av betalningar genom att använda

automatisk koppling.
3. Välj Överför differens till konto. Sidan Överför differens till konto öppnas.
4. I fältet Kontotyp anger du typen av konto som betalningsbeloppet bokförs på.
5. I fältet Kontotnr anger du typen av konto som betalningsbeloppet bokförs på.
6. I fältet Beskrivning anger du den text som beskriver denna direktbetalningsbokföring. Som standard infogas

texten i fältet transaktionstext på betalningavstämningjournalraden.
7. Välj OK.

Om värdet i fältet skillnad var lika med värdet i fältet transaktionbelopp när du bokförde
betalningavstämningjournalen, kommer hela betalningen på journalraden bokföras direkt på angivet motkonto.

Om värdet i fältet skillnadvar mindre än värdet i fältet transaktionsbelopp kommer en ytterligare journalrad
skapas med samma text och datum och med skillnaden som infogas i fältet transaktionbelopp. På den
ursprungliga journalraden kommer skillnaden dras av från värdet i fältet transaktionbelopp och betalningen
kommer att fortsätta vara kopplad till kund-, leverantörs- eller bankkontotransaktionen. När du bokför
betalningsavstämningsjournalen kommer en del av betalningen att bokföras som en kopplad betalning. Den



Se även

andra delen av betalningen ska bokföras direkt till det angivna kontot.

Hantera kundreskontra
Försäljning
Arbeta med Business Central
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betalningar till konton för automatisk avstämning
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NOTENOTE

Så här mappar du text på återkommande betalningar till konton för
automatisk avstämning

På sidan Mappa text till konto som du öppnar från sidan Betalningsavstämningsjournal kan du skapa
mappningar mellan text på betalningar och specifika debet-, kredit- och balanskonton så att sådana betalningar
bokförs på de angivna kontona när du bokför betalningar i betalningsavstämningsjournalen.

Liknande funktioner finns för att stämma av överskottbelopp på Betalningsavstämningsjournaler på en ad hoc-
basis. Mer information finns i Så här stämmer du av betalningar som inte kan kopplas automatiskt.

Betalningar som bokförts baserat på text-till-konto-mappning kopplas inte till öppna transaktioner, utan bokförs
bara på de angivna kontona utöver att skapa bankkontotransaktioner. Därför lämpar sig text-till-kontomappning
för återkommande inbetalningar eller kostnader, till exempel frekventa inköp av bilbränsle eller bankavgifter och
ränt, som visas regelbundet på bankutdraget och inte behöver ett relaterat affärsdokument. Mer information
finns i avsnittet “Exempel - Text-till-konto-mappning för bränslekostnad” i den här artikeln.

Betalningar på avstämningsjournalrader anges endast för att bokföra enligt text-till-kontomappning om den automatiska
kopplingsfunktionen bara kan ange matchningssäkerheten Låg eller Medium. Om funktionen för automatisk koppling
ger matchningssäkerheten Hög kopplas betalningen automatiskt till en eller flera öppna transaktioner och betalningen
bokförs inte på de konton som angetts på sidan Mappa text till konto. Med andra ord åsidosätter en
matchningssäkerhet på Hög en text-till-konto-mappning.

På en rad i en utbetalningsavstämningsjournal där betalningen har angetts för bokföring enligt text-till-
kontomappning innehåller fältet Matchningssäkerhet innehåller Hög – mappa text till konto och fälten
Kontotyp och Kontonr. innehåller de mappade kontona.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Betalningsavstämningsjournaler och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna en betalningsavstämningsjournal. Mer information finns i Stämma av betalningar genom att
använda automatisk koppling.

3. Välj åtgärden Mappa text till konto. Sidan Mappa text till konto öppnas.

4. I fältet Mappningstext anger du text som finns på betalningar som du vill bokföra på angivna konton
utan koppling till en öppen transaktion. Du kan ange upp till 50 tecken.

Om inga andra utbetalningar finns med mappningstexten i fråga kommer Mappa text till konto att uppstå, även
om endast en del av texten på utbetalningen finns som en mappningtext.

5. På fältet Leverantörsnr anger du den leverantör som betalningar ska bokföras på.

6. Ange om betalningen ska bokföras på ett redovisningskonto eller till ett kund- eller leverantörskonto i



Exempel – Text-till-konto-mappning för bränslekostnad

MAPPNINGSTEX T DEBETKONTONR KREDITKONTONR
URSPRUNGSTYP FÖR
MOTKONTO

URSPRUNGSNR FÖR
MOTKONTO

Gränssnitt TOM 8510 Redovisningskonto TOM

Se även

NOTENOTE

fältet Ursprungstyp för motkonto.

7. På fältet Ursprungsnr för motkonto anger du det konto som betalningen ska bokföras på, beroende på
ditt val i fältet Ursprungstyp för motkonto.

Använd inte fälten Debetkontonr och Kreditkontonr fält i samband med betalningsavstämning. De används
endast för inkommande dokument. Mer information finns i Använda OCR för att omvandla PDF- och bildfiler till
elektroniska dokument.

8. Upprepa moment 3 till och med 7 för all text på betalningar som du vill mappa till konton för direkt
bokföring utan koppling.

Nästa gång importerar en bankutdragsfil eller väljer funktionen Koppla automatiskt på sidan
Betalningsavstämningsjournal innehåller journalrader för betalningar som innehåller den angivna
mappningstexten de mappade kontona i fälten Kontotyp och Kontonr.. Fältet Matchningssäkerhet ska
innehålla Hög – mappa text till konto. Det sker på villkoret att den automatiska kopplingsfunktionen endast
kan tillhandahålla matchningssäkerheten Låg eller Medium.

Om du alltid vill bokföra bränslekostnader upplupna på Shell-bensinmackar i redovisningen för bensin (konto
8510) fyller du i en rad på sidan Mappa text till konto så här.

Hantera kundreskontra
Försäljning
Skapa tjänsten Envestnet Yodlee Bank Feeds
Anpassa Business Central med tillägg
Arbeta med Business Central



 

Så här stämmer du av kundutbetalningar från en lista
med obetalda försäljningsdokument
2019-10-14 • 9 minutes to read

NOTENOTE

Så här lägger du upp betalningsregistreringjournal

Registrera kundbetalningar individuellt.

När kunderna har gjort betalningar till ditt elektroniska bankkonto, måste du koppla varje betalt belopp till det
relaterade försäljningsdokumentet och sedan bokföra betalningen för att uppdatera kund-, redovisnings- och
banktransaktioner. Beroende på ditt företagsbehov kan du få betalt och registrera den betalningen på olika sätt:
manuellt, automatiskt eller via betalningstjänster.

Du kan utföra samma uppgifter inklusive leverantörsbetalningar på sidan Utbetalningavstämningsjournal med hjälp av
funktioner för bankutdragsimport, automatiskt koppling och bankkontoavstämning. Mer information finns i Stämma av
betalningar genom att använda automatisk koppling.

Sidan Registrera kundbetalningar fungerar som stöd för dig i uppgifter vid hantering av interna konton, genom
att använda faktiska kassasiffror för att kontrollera att betalningar samlas in effektivt från kunder. Med
betalningsbehandlingsverktyget kan du snabbt validera och bokföra enskilda betalningar eller betalningar av
klumpsumma, bearbeta rabatterade betalningar och hitta obetalda dokument för vilka betalning görs.

Betalningar för olika kunder som har olika betalningsdatum, ska bokföras som individuella betalningar.
Betalningar till samma kund som har samma betalningsdatum, kan bokföras som en klumpbetalning. Det är
användbart, till exempel, när en kund har skapat en enkel betalning som täcker åtskilliga försäljningsfakturor.

Eftersom du kan bokföra olika betalningstyper till olika motkonton måste du välja ett motkonto på sidan
Inställning av betalningsregistrering innan du börjar att behandla kundbetalningar. Om du alltid bokför
samma motkonto, kan du ange det konto som standard och undvika detta steg varje gång som du öppnar sidan
Registrera kundbetalningar.

1. Välj ikonen  och ange Inställning av betalningsregistrering och välj sedan relaterad länk.

Alternativt kan du på sidan Registrera kundbetalningar välja åtgärden Inställning.

2. Fyll i fälten på sidan Inställning av betalningsregistrering. Välj ett fält om du vill få en kort beskrivning
av fältet eller länken till relaterad information.

1. Välj ikonen  och ange Registrera kundbetalningar och välj sedan relaterad länk.

Sidan registrera kundbetalningar visar alla bokförda dokument som en betalning kan registreras för.
Sidan kan även öppnas från sidorna Kunder och Kundkort där den filtreras automatiskt för den angivna
kunden.

2. Markera kryssrutan Utförd betalning på raden som representerar bokfört dokument som en betalning
har gjorts för.

Om kryssrutan Fyll i Tillbaka datum automatiskt är markerad på sidan Inställning av
betalningsregistrering anges arbetsdatumet i fältet Tillbaka datum.



Stämma av betalning av klumpsumma

3. I fältet Tillbaka datum anger du datumet då betalningen gjordes. Det datum kan skilja sig från
arbetsdatumet.

4. I fältet Inlevererat belopp anger du beloppet som har betalats.

För fullständiga betalningar är detta samma som beloppet i fältet Återstående belopp på raden. För
delbetalningar är detta lägre än beloppet i fältet Återstående belopp på raden.

5. Upprepa steg 2–4 för andra rader som representerar bokförda dokument som betalningar har gjorts för.

6. Välj åtgärden Bokför betalningar.

Den angivna betalningsinformationen bokförs för de dokument som representeras av rader där kryssrutan
Utförd betalning är markerad.

Betalningstransaktioner bokförs på redovisningskonton, bankkonton och kundkonton. Varje betalning kopplas till
det relaterade bokförda försäljningsdokumentet.

NOTENOTE

NOTENOTE

TIPTIP

1. Välj ikonen  och ange Betalningsregistreringar och välj sedan relaterad länk.

2. Markera kryssrutan Utförd betalning på raderna som representerar bokförda dokument för samma kund
som en klumpbetalning har gjorts för.

Kunden i Namn fältet måste vara samma på alla rader som ska bokföras som en betalning av klumpsumma.

Om kryssrutan Fyll i Tillbaka datum automatiskt är markerad på sidan Inställning av
betalningsregistrering fylls arbetsdatumet i fältet Tillbaka datum.

3. I fältet Tillbaka datum anger du datumet då betalningen gjordes. Det datum kan skilja sig från
arbetsdatumet.

Detta datum måste vara samma på alla rader som ska bokföras som en betalning av klumpsumma.

4. Ange belopp på flera rader som summerar klumpbetalningsbeloppet i fältet Inlevererat belopp.

Försök att bokföra så många fullständiga betalningar som möjligt med klumpsumman. Ange belopp som är samma
som beloppet i fältet Återstående belopp på så många rader som möjligt.

5. Upprepa steg 2–4 för andra rader som representerar bokförda dokument för samma kund som en
klumpbetalning har gjorts för.

6. Välj åtgärden Bokför som en betalning av klumpsumma. Den angivna betalningsinformationen bokförs
för de dokument som representeras av rader där kryssrutan Utförd betalning är markerad.

Betalningstransaktioner bokförs på redovisningskonton, bankkonton och kundkonton. Varje betalning kopplas till
det relaterade bokförda försäljningsdokumentet.

Om en betalning i banken inte representeras av raden på sidan Betalningsregistrering kan det bero på att det



Så här behandlar du betalningar med rabatter manuellt

Processa ett betalningsbelopp som är lika med det rabatterade beloppet, och där betalningsdatumet infallerProcessa ett betalningsbelopp som är lika med det rabatterade beloppet, och där betalningsdatumet infaller
före kassarabattsdatum.före kassarabattsdatum.

Processa ett betalningsbelopp som är lika med det rabatterade beloppet, men där betalningsdatumet infallerProcessa ett betalningsbelopp som är lika med det rabatterade beloppet, men där betalningsdatumet infaller
efter kassarabattsdatumetefter kassarabattsdatumet

relaterade dokumentet inte har bokförts. I så fall kan du använda en sökfunktion för att snabbt hitta dokument
och bokföra det för att behandla betalningen. Mer information finns i avsnittet Att söka efter ett visst
försäljningsdokument som inte har fakturerats helt.

Om en betalning i banken inte representeras av ett dokument i Business Central, kan du öppna en förifylld
redovisningsjournalsrad från sidan Betalningsregistrering för att bokföra betalningen direkt till motkontot, utan
att koppla betalningen till ett dokument. Du kan också vilja registrera betalning i journalen tills ursprunget för
betalningen har fastställts. Mer information finns i Så här registrerar eller bokför du en betalning utan ett relaterat
dokument.

Om du har kommit överens om en kassarabatt med kunden, kan betalningsbeloppen bli lägre än
fakturabeloppen, om betalning sker före det överenskomna kassarabattsdatumet.

Följande procedur förklarar fyra olika sätt att bokföra rabatterade betalningar på sidan Betalningsregistrering.

Beloppet är lika med det återstående rabatterade beloppet, och betalningsdatumet infaller före
kassarabattsdatum. Du bokför betalningen som är.
Beloppet är lika med det återstående rabatterade beloppet, men betalningsdatumet infaller efter
kassarabattsdatum. Du bokför betalningen som del. Dokumentet förblir öppen för att kräva/betala det
återstående beloppet. Alternativt kan du ange ett senare rabattdatumet för att tillåta betalning i sin helhet.
Betalningsbeloppet är lägre än återstående rabatterade beloppet. Du bokför betalningen som del. Dokumentet
förblir öppen för att kräva/betala det återstående beloppet.
Betalningsbeloppet är högre än återstående rabatterade beloppet. Du bokför betalningar som är. Endast det
återstående beloppet bokförs. Det extra belopp krediteras till kunden.

1. Välj ikonen  och ange Betalningsregistreringar och välj sedan relaterad länk.

2. Ange betalningsbeloppet i fältet Inlevererat belopp. Beloppet är lika med beloppet i fältet Återstående
belopp efter rabatt.

Kryssrutan Utförd betalning markeras automatiskt, och fältet Tillbaka datum fylls i med arbetsdatumet.

3. Ange betalningsdatumet i fältet Tillbaka datum. Datumet är före datumet i fältet Kassarabattsdatum.

4. Kontrollera att fältet Återstående belopp innehåller värdet noll (0).

5. Välj åtgärden Bokför betalningar för att bokföra den fullständiga betalningen på redovisningskonto
bankkontot eller kundkontot.

1. Välj ikonen  och ange Betalningsregistreringar och välj sedan relaterad länk.

2. Ange betalningsbeloppet i fältet Inlevererat belopp. Beloppet är lika med beloppet i fältet Återstående
belopp efter rabatt.

Kryssrutan Utförd betalning markeras automatiskt, och fältet Tillbaka datum fylls i med arbetsdatumet.

3. I fältet Tillbaka datum anger du ett betalningsdatum som är efter datumet i fältet Kassarabattsdatum.
Datumfält ändras till det röda teckensnittet, och ett felmeddelande visas längst ned på sidan.



   

Processa en betalning som är lägre än återstående rabatterade beloppetProcessa en betalning som är lägre än återstående rabatterade beloppet

Processa en betalning som är högre än återstående rabatterade beloppetProcessa en betalning som är högre än återstående rabatterade beloppet

Om du vill hitta ett visst försäljningsdokument som inte har fakturerats
helt

TIPTIP
Om du vill göra ett undantag och hur bevilja rabatt, även om betalningen är sen, följ de här stegen:

4. Välj åtgärden Detaljer.

5. På sidan Information om betalningsregistrering i fältet Kassarabattsdatum på snabbfliken
Kassarabatt anger du ett datum som är efter datumet i fältet Tillbaka datum på sidan
Betalningsregistrering.

Felmeddelande och den röda teckensnittet försvinner, och du kan fortsätta att bearbeta rabatterade
betalningen.

6. Kontrollera att fältet Återstående belopp innehåller det belopp som återstår att betala av det helt
fakturerade beloppet.

7. Välj åtgärden Bokför betalningar för att bokföra delbetalning på redovisningskontot, bankkontot eller
kundkontot.

Det relaterade dokument förblir öppen.

1. Välj ikonen  och ange Betalningsregistreringar och välj sedan relaterad länk.

2. Ange betalningsbeloppet i fältet Inlevererat belopp. Beloppet är lägre än beloppet i fältet Återstående
belopp efter rabatt.

Kryssrutan Utförd betalning markeras automatiskt, och fältet Tillbaka datum fylls i med arbetsdatumet.

3. Ange betalningsdatumet i fältet Tillbaka datum. Datumet är före datumet i fältet Kassarabattsdatum.

4. Kontrollera att fältet Återstående belopp innehåller det belopp som återstår att betala av det rabatterade
beloppet.

5. Välj åtgärden Bokför betalningar för att bokföra delbetalning på redovisningskontot, bankkontot eller
kundkontot.

Det relaterade dokument förblir öppen.

1. Välj ikonen  och ange Betalningsregistreringar och välj sedan relaterad länk.

2. Ange betalningsbeloppet i fältet Inlevererat belopp. Beloppet är högre än beloppet i fältet Återstående
belopp efter rabatt.

Kryssrutan Utförd betalning markeras automatiskt, och fältet Tillbaka datum fylls i med arbetsdatumet.

3. Ange betalningsdatumet i fältet Tillbaka datum. Datumet är före datumet i fältet Kassarabattsdatum.

4. Kontrollera att fältet Återstående belopp innehåller värdet noll (0).

5. Välj åtgärden Bokför betalningar för att bokföra den fullständiga betalningen på redovisningskonto
bankkontot eller kundkontot.

Det relaterade dokument stängs och kunden krediteras för överskottsbeloppet.



   Så här registrerar eller bokför du en betalning utan ett relaterat
dokument

Sidan Betalningsregistrering fungerar som stöd för dig i uppgifter som krävs för balansering av interna konton,
genom att använda faktiska kassasiffror, för att kontrollera den effektiva samlingen från kunder och förfallna
betalningar till leverantörer. Visar utestående inkommande betalningar som rader som representerar
försäljningsdokument, där ett belopp har förfallit till betalning.

Vanligtvis när en betalning har utförts, registrerats i banken eller liknande, representeras det relaterade
försäljnings- eller inköpsdokumentet av en rad på sidan Betalningsregistrering eftersom dokumentet i fråga
väntar på att betalningen bokförs mot utestående belopp. Dock ibland motsvaras en betalning som har utförts
inte av en rad på sidan Betalningsregistrering vanligtvis eftersom dokumentet i fråga inte helt har
fakturabokförts.

På sidan Dokumentsökning kan du söka bland dokument som inte har fakturerats helt. Du kan söka baserat på
en eller flera av följande villkor :

Dokumentnummer
Belopp eller beloppsintervall

Följande procedurer beskriver hur du hittar ett visst dokument, genom att använda både sökvillkor.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Betalningsregistreringar och välj sedan relaterad länk.

2. Välj avsnittet Sök dokument med pekaren på någon av raderna.

3. På sidan Dokumentsökning anger du ett sökvärde i fältet Dokumentnr.

Värdet som du anger i detta fält, omsluts i gömda jokertecken. Det betyder att funktionen söker efter alla
verifikationsnummer som innehåller det angivna värdet.

4. I fältet Belopp anger du det specifika belopp som finns på den öppna dokument, som du vill hitta.

5. Ange ett procentsatsvärde för att definiera intervallet av belopp som du vill söka för att hitta den öppna
dokumentet i fältet Beloppstolerans i %.

Om du anger 10, kommer funktionen söka efter belopp i intervallet tio procent lägre och tio procent högre
än värdet i fältet Belopp.

6. Välj åtgärden Sök.

Sökfunktionen söker bland dokument som inte är fullständigt fakturerade baserat på de angivna villkor.

Om ett eller flera dokument matchar sökvillkorna, öppnas sidan Dokumentsökningsresultat och visar raderna
som motsvarar de dokument. Varje rad innehåller ett verifikationsnummer, en beskrivning och ett belopp, så att
du lätt kan hitta ett visst dokument, till exempel baserad på information i ditt bankkontoutdrag.

Om en betalning i banken inte representeras av ett dokument i Business Central, kan du öppna en förifylld
redovisningsjournalsrad från sidan Betalningsregistrering för att bokföra betalningen direkt till motkontot, utan
att koppla betalningen till ett dokument. Du kan också vilja registrera betalning i journalen tills ursprunget för
betalningen har fastställts.

Om en betalning i banken inte representeras av ett dokument i Business Central, kan du öppna en förifylld
redovisningsjournalsrad från sidan Betalningsregistrering för att bokföra betalningen direkt till motkontot, utan
att koppla betalningen till ett dokument. Du kan också vilja registrera betalning i journalen tills ursprunget för



Se även

betalningen har klargjorts.

1. Välj ikonen  och ange Betalningsregistreringar och välj sedan relaterad länk.

Fortsätt med att registrera en odokumenterad betalning.

2. Välj åtgärden Redovisningsjournal.

Sidan Redovisningsjournal öppnas med en förifylld rad med motkonton i journalen som ställs in på
sidan Inställning av betalningsregistrering.

3. Fyll i de återstående fälten på redovisningsjournalraden, till exempel kundnummer eller belopp och annan
information från kontoutdraget. Mer information finns i Bokföra transaktioner direkt i redovisningen.

Du kan bokföra journalraden för att uppdatera summan på motkontot. Alternativt kan du lämna journalraden
obokförd och eventuellt koppla den till en kommentar om att betalningen behöver mer analys.

Om du lämnar journalraden obokförd, adderas det till värdet i fältet Ej bokförd balans längst ned på sidan
Betalningsregistrering.

Hantera kundreskontra
Försäljning
Arbeta med Business Central



Stäm av kundbetalningar med inbetalningsjournalen
eller från kundreskontratransaktioner
2019-10-14 • 8 minutes to read

TIPTIP

NOTENOTE

Så här fyller du i och bokför en inbetalningsjournal:

När du får en inbetalning av en kund eller när du gör en kontant återbetalning måste du bestämma om
inbetalningen eller återbetalningen ska kopplas till en eller flera öppna debet- eller kredittransaktioner. Du kan
ange det belopp som du vill koppla. Du kan till exempel använda delbetalningar till kundreskontratransaktioner.
Att avsluta kundreskontratransaktioner ser till att informationen som t.ex. kundstatistik och kontoutdrag och
dröjsmålsräntor är korrekta.

På sidan kundreskontratransaktioner betyder rött teckensnittet att den relaterade betalningen kommer efter dess
förfallodatum. Om en förfallen betalning blir ett problem, hjälper vi dig att minska frekvensen. Du kan aktivera tillägget
prediktioner för sena betalningar som använder en prediktiv modell som vi har byggt in i Azure Machine Learning för att
förutse tidpunkt för betalningar. Dessa prediktioner hjälper dig att minska utestående kundfordringar och finjustera en
strategi för samlingar. Om till exempel om en betalning förutsägs att bli försenad kanske du bestämmer dig för att ändra
villkoren för kundens betalningsmetod. För mer information, se prediktioner för sena betalningar.

Du kan koppla kundreskontratransaktioner på olika sätt:

Genom att ange information om särskilda sidor:

Genom att markera fältet gäller dok.nr. på försäljningskreditnotor. Detta beskrivs nedan.
Med hjälp av åtgärden Ange Koppla till ID för en kundreskontratransaktion. Detta beskrivs nedan.

Sidan utbetalningsavstämningsjournal. Mer information finns i Koppla betalningar automatiskt och
stäm av bankkonton.
Sidan betalningsregistrering. Mer information finns i Så här stämmer du av kundutbetalningar
manuellt från en lista med obetalda försäljningsdokument
Inbetalningsjournalen. Detta beskrivs nedan.

Om fältet Avräkningsmetod på kundkortet innehåller Koppla till äldsta faktur, kommer betalningen att kopplas till den
äldsta öppna kredittransaktionen om du inte manuellt anger en transaktion. Om avräkningsmetoden för en leverantör är
Manuell måste du alltid koppla transaktioner manuellt.

En inbetalningsjournal är en sorts redovisningsjournal, så du kan använda den för att bokföra transaktioner på
redovisningskonton, bankkonton, kundkonton, leverantörskonton och anläggningstillgångskonton. Du kan koppla
betalningen till en eller flera debettransaktioner när du bokför betalningen, eller så kan du koppla från de
bokförda transaktionerna senare.

1. Välj ikonen  och ange Inbetalningsjournal och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Redigera journal.

3. Välj önskat namn i fältet Journalnamn.



Så här kopplar du en betalning till en enskild kundreskontratransaktion

Så här kopplar du en betalning till flera kundreskontratransaktioner

4. Fyll i fältet Bokföringsdatum.

5. I fältet Dokumenttyp väljer du Betalning.

Fältet Dokumentnr fylls i av den nummerserie som har tilldelats journalen.

6. Använd fältet Externt verifikationsnr om du lagrat ett ID t.ex kundens checknummer.

7. I fältet Kontotyp väljer du Kund.

8. I fältet bankkontonr. väljer du relevant redovisningskonto.

9. Gör något av följande om du vill bokföra kopplingen samtidigt som du bokför journalen.

10. I fältet Motkontotyp väljer du Redovisningskonto för kontantbetalningar eller Bankkonto för andra
typer av betalningar.

11. Välj kontantkontot för kontantbetalningar eller rätt bankkonto för andra typer av betalningar i fältet
Motkonto.

12. Bokför journalen.

1. Välj ikonen  och ange Inbetalningsjournal och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Redigera journal.

3. Ange information om den transaktion som ska kopplas på den första journalraden.

4. I fältet Dokumenttyp anger du Betalning.

5. I fältet Kontotyp anger du Kund.

6. I fältet Motkontotyp anger du Bankkonto.

7. I fältet Kopplas till ver.nr väljer du fältet för att öppna sidan Koppla kundtrans..

8. På sidan Koppla kundtrans. markerar du transaktionen som du vill koppla betalningen till.

9. I fältet Belopp att koppla anger du det belopp som du vill koppla till transaktionen. Om du inte anger
något belopp kopplas det maximala beloppet.

Längst ned på sidan Koppla kundtransaktioner kan du se beloppet i fältet Kopplat belopp och om
kopplingen balanserar.

10. Välj knappen OK. På sidan Inbetalningsjournal visas nu transaktionen som du har valt i fälten Kopplas
till dokumenttyp och Kopplas till ver.nr.

11. Bokför inbetalningsjournalen.

1. Välj ikonen  och ange Inbetalningsjournal och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Redigera journal.

3. Ange information om den transaktion som ska kopplas på den första journalraden.

4. I fältet Dokumenttyp anger du Betalning.

5. I fältet Kontotyp anger du Kund.



Så här kopplar du en kreditnota till en enskild
kundreskontratransaktion

Så här kopplar du en kreditnota till flera kundreskontratransaktioner

6. I fältet Motkontotyp anger du Bankkonto.

7. I fältet Belopp anger du den fullständiga betalningen som ett negativt belopp.

8. Om du vill koppla betalningen till flera kundreskontratransaktioner vid bokföringen väljer du åtgärden
Koppla transaktioner.

9. Markera raderna med de poster som du vill koppla transaktionen till och väljer sedan åtgärden Koppla till
ID .

10. På varje rad i fältet Belopp att koppla anger du det belopp som du vill koppla till posten. Om du inte
anger något belopp kopplas det maximala beloppet.

Längst ned på sidan Koppla kundtransaktioner kan du se beloppet i fältet Kopplat belopp och om
kopplingen balanserar.

11. Välj OK.

12. Bokför inbetalningsjournalen.

1. Välj ikonen  och ange Försäljningskreditnotor och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna relevant försäljningskreditnota.

3. Om du vill koppla kreditnotan till en enskild kundreskontratransaktion vid bokföring klickar du på
snabbfliken Kopplas till ver.nr och väljer den transaktion som du vill koppla betalningen till.

4. På raden i fältet Belopp att koppla anger du det belopp som du vill koppla till posten.

Om du inte anger något belopp kopplas automatiskt det maximala beloppet. Längst ned på sidan Koppla
kundtransaktioner kan du se beloppet i fältet Kopplat belopp och om kopplingen balanserar.

5. Välj knappen OK. På sidan Försäljningskreditnota visas nu transaktionen som du har valt i fälten
Kopplas till dokumenttyp och Kopplas till ver.nr. Och beloppet på den kreditnota som ska bokföras
justerat för eventuell kassarabatt.

6. Bokför kreditnotan.

1. Välj ikonen  och ange Försäljningskreditnotor och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna relevant försäljningskreditnota.

3. Om du vill koppla kreditnotan till flera kundreskontratransaktioner vid bokföringen väljer du åtgärden
Koppla transaktioner.

4. Markera raderna med de poster som du vill koppla transaktionen till och väljer sedan åtgärden Koppla till
ID .

5. På varje rad i fältet Belopp att koppla anger du det belopp som du vill koppla till posten. Om du inte
anger något belopp kopplas det maximala beloppet.

Längst ned på sidan Koppla kundtransaktioner kan du se beloppet i fältet Kopplat belopp och om
kopplingen balanserar.

6. Välj knappen OK. Sidan Förs.kreditnota innehåller nu beloppet på den kreditnota som ska bokföras



Så här kopplar du bokförda kundreskontratransaktioner

NOTENOTE

Så här kopplar du kundreskontratransaktioner i olika valutor till
varandra

justerat med eventuell kassarabatt.

7. Bokför kreditnotan.

1. Välj ikonen  och ange Kunder och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna kundkortet för kunden med transaktionerna som du vill koppla.

3. Välj åtgärden Transaktioner och välj sedan raden med transaktionen som ska vara
kopplingstransaktionen.

4. Välj åtgärden Koppla transaktioner. Sidan Koppla kundtransaktioner öppnas där du kan se de öppna
transaktionerna för kunden.

5. Markera raderna med de poster som du vill koppla transaktionen till och väljer sedan åtgärden Koppla till
ID . .

6. På varje rad i fältet Belopp att koppla anger du det belopp som du vill koppla till posten. Om du inte
anger något belopp kopplas det maximala beloppet.

Längs ned på sidan Kopplat belopp kan du se det specifika beloppet i fältet Koppla kundtransaktioner.

7. Välj åtgärden Bokför kopplade trans.. Sidan Bokför kopplade trans. visas med dokumentnumret för
den kopplade transaktionen och bokföringsdatumet för den post som har det senaste bokföringsdatumet.

8. Klicka på OK för att bokföra kopplingen.

Om den bokförda kopplingen har medfört avslutade kundreskontratransaktioner finns det inte längre
någon sådan markering i fältet Öppen.

9. För att se transaktioner, välj ikonen  och ange Kunder och välj sedan relaterad länk. Bläddra till kortet för
att den relevanta kunden ska se de redovisningstransaktioner.

I transaktionslistan på raden som innehåller transaktionen som helt kopplades till kan du se att kryssrutan Öppen
inte är markerad.

När du har valt en post på sidan Koppla kundtransaktioner eller flera poster genom att anger Koppla till ID kommer
fältet Kopplat belopp på journalraden att innehålla summan av de återstående beloppen för de bokförda poster som du
har valt, om inte fältet redan innehåller något värde. Om du väljer Koppla till äldsta trans. i fältet Avräkningsmetod på
kundkortet utförs kopplingen automatiskt.

Om du säljer i en valuta och får betalt i en annan kan du ändå koppla fakturan till betalningen.

Om du kopplar en post (post 1) i en valuta till en post (post 2) i en annan valuta används bokföringsdatumet för
post 1 för att söka efter rätt valutakurs att omvandla belopp efter i post 2. Rätt valutakurs hittas på sidan
Valutakurser.

Koppla kundreskontratransaktioner i olika valutor till varandra måste vara aktiverad. Mer information finns i
Aktivera koppling av kundreskontratransaktioner till olika valutor.

1. Välj ikonen  och ange Inbetalningsjournal och välj sedan relaterad länk.



IMPORTANTIMPORTANT

Så här rättar du en koppling av kundtransaktioner

IMPORTANTIMPORTANT

Se även

2. Öppna den journal som du vill ha och fyll i första tomma journalrad med en valutakod.
3. Välj åtgärden Koppla transaktioner.
4. Välj raden med den post som du vill koppla till posten i inbetalningsjournalen. Klicka sedan på åtgärden

Koppla till ID och välj den post som du vill koppla till.
5. Välj knappen OK om du vill återvända till inbetalningsjournalen.
6. Bokför försäljningsjournalen.

När du kopplar poster i olika valutor till varandra omvandlas posterna till USD. Även om valutakurserna är fasta för de två
aktuella valutorna, t.ex. mellan USD och EUR, kan det uppstå ett litet restbelopp när beloppen omvandlas till USD. Dessa
små restbelopp bokförs som vinster och förluster på kontot som har angetts i fältet Kursvinster konstaterade eller i fältet
Kursförluster konstaterade på sidan Valutor. Fältet Belopp (USD) justeras också i de aktuella
leverantörsreskontratransaktionerna.

När du rättar en koppling skapas och bokförs korrigeringstransaktioner som är identiska med den ursprungliga
transaktionen, men med motsatt tecken i beloppsfältet för alla transaktioner, inklusive all redovisningsbokföring
som gjorts i redovisningen till följd av kopplingen, t.ex. kassarabatter och valutakursvinster/-förluster. Alla
transaktioner som stängdes av kopplingen öppnas på nytt.

1. Välj ikonen  och ange Kunder och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna relevant kundkort.
3. Välj åtgärden Transaktioner.
4. Välj aktuell transaktion och klicka på åtgärden Ta bort koppling på trans..
5. Välj alternativt åtgärden Detaljerad transaktion.
6. Välj aktuell koppling och klicka på åtgärden Ta bort koppling på trans..
7. Fyll i fälten i huvudet och välj sedan åtgärden Ta bort koppling.

Om en post har använts i flera kopplingar måste du ta bort den senaste kopplingen först.

Hantera kundreskontra
Försäljning
Arbeta med Business Central



Stäm av leverantörsbetalningar med
betalningsjournalen eller från bokförda
leverantörsreskontratransaktioner
2019-10-14 • 5 minutes to read

NOTENOTE

NOTENOTE

Så här kopplar du en betalning till en enskild eller flera
leverantörsreskontratransaktioner

När du skickar ett betalningskvitto till, eller tar emot en återbetalning från, en leverantör måste du bestämma om
du ska koppla betalningen eller återbetalningen till en eller flera öppna debet- eller kreditposter. Du kan ange det
exakta beloppet som ska kopplas till betalningsinleveransen eller återbetalningen och därmed endast delvis
koppla leverantörsreskontratransaktioner. Du måste koppla alla leverantörsreskontratransaktioner för att
leverantörsstatistik och rapporter över kontoutdrag och ränteintäkter ska bli korrekta.

Leverantörer föredrar ibland återbetalning framför en kreditnota som ska användas mot framtida fakturor, särskilt om du
returnerar artiklar som du redan har betalt eller om du har betalat för mycket för en faktura.

Du kan koppla leverantörsreskontratransaktioner på tre olika sätt:

Genom att ange information på den dedikerade sidan som till exempel fönstret Utbetalningsjournal och
sidan Betalningsavstämningsjournal.
Från inköpskreditnotor.
Från leverantörsreskontratransaktioner efter att inköpsdokument har bokförts men inte har kopplats.

Om fältet Avräkningsmetod på leverantörskortet innehåller Koppla till äldsta faktura, kommer betalningen att kopplas
automatiskt till den äldsta öppna kredittransaktionen om du inte manuellt anger vilken transaktion som ska kopplas till. Om
avräkningsmetoden för en kund är Manuell måste du koppla transaktioner manuellt.

Du kan koppla leverantörsbetalningar manuellt till dess relaterade inköpsdokument, när du bokför
utbetalningarna på sidan Utbetalningsjournal. Mer information om att fylla i utbetalningsjournalen finns i Göra
delbetalningar.

Du kan också koppla leverantörsbetalningar och kundutbetalningar när utbetalningarna visas som negativa
banktransaktioner på banken. På sidan Betalningsavstämningsjournal kan du använda funktioner för import av
kontoutdrag, automatisk koppling och bankkontoavstämning. Mer information finns i Stämma av betalningar
genom att använda automatisk koppling.

1. Välj ikonen  och ange Betalningsjournal och välj sedan relaterad länk.

2. Ange information om betalningstransaktionen på den första journalraden på sidan Utbetalningsjournal.

3. Så här kopplar du en enskild leverantörsreskontratransaktion:

a. I fältet Kopplas till ver.nr väljer du fältet för att öppna sidan Koppla leverantörstrans..



Så här kopplar du en kreditnota till en enskild eller flera
leverantörsreskontratransaktioner:

Så här kopplar du bokförda leverantörsreskontratransaktioner:

b. På sidan Koppla leverantörstrans. markerar du transaktionen som du vill koppla betalningen till.
c. På raden i fältet Belopp att koppla anger du det belopp som du vill koppla till posten.

4. Eller så här kopplar du flera leverantörsreskontratransaktioner:

a. Välj åtgärden Koppla transaktioner.

b. På sidan Koppla leverantörstrans. markerar du raden med transaktioner som du vill koppla
betalningen till.

c. Välj åtgärden Koppla till ID .

d. På varje rad i fältet Belopp att koppla anger du det belopp som du vill koppla till posten.

Om du inte anger något belopp kopplas automatiskt det maximala beloppet. Längst ned på sidan
Koppla leverantörstransaktioner kan du se beloppet i fältet Kopplat belopp och om kopplingen
balanserar.

5. Välj OK.

6. Om du vill bokföra utbetalningsjournalen väljer du åtgärden Bokför.

1. Välj ikonen  och ange Inköpskreditnota och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna den kreditnota som du vill koppla.

3. Fyll i relevant information i huvudet.

4. För att koppla en enstaka leverantörsreskontratransaktion väljer du på snabbfliken Koppling i fältet
Kopplas till ver.nr den transaktion som krediten kopplas till och sedan i fältet Belopp att koppla anger
du beloppet som ska kopplas till transaktionen.

5. Eller så här kopplar du flera leverantörsreskontratransaktioner:

a. Välj åtgärden Koppla transaktioner.

b. Markera raderna med transaktioner som du vill koppla kreditnotan till.

c. Välj åtgärden Koppla till ID .

d. På varje rad i fältet Belopp att koppla anger du det belopp som du vill koppla till posten.

Om du inte anger något belopp kopplas automatiskt det maximala beloppet. Längst ned på sidan
Koppla leverantörstransaktioner kan du se beloppet i fältet Kopplat belopp och se om
kopplingen balanserar.

6. Välj knappen OK.
På sidan Inköpskreditnota visas nu transaktionen som du har valt i fältet Kopplas till dokumenttyp och
fältet Kopplas till ver.nr. Sidan innehåller nu också beloppet på den kreditnota som ska bokföras justerat
med eventuell kassarabatt.

7. Klicka på knappen Bokför för att bokföra inköpskreditnotan.

1. Välj ikonen  och ange Leverantörer och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna relevant leverantör med poster som redan bokförts.



Så här kopplar du leverantörsreskontratransaktioner i olika valutor till
varandra:

IMPORTANTIMPORTANT

Så här tar du bort en koppling av leverantörstransaktioner

3. Välj åtgärden Transaktioner och välj sedan åtgärden Koppla transaktioner.

4. På sidan Koppla leverantörstrans. visas leverantörens öppna transaktioner.

5. Markera raden med den transaktion som ska kopplas.

6. Välj åtgärden Koppla till ID .

I fältet Koppla till ID visas tre asterisker (***) om du arbetar i ett enanvändarsystem, eller ditt användar-id
om du arbetar i ett fleranvändarsystem.

7. På varje rad i fältet Belopp att koppla anger du det belopp som du vill koppla till posten.

Om du inte anger något belopp kopplas automatiskt det maximala beloppet. Längs ned på sidan Koppla
leverantörstrans. kan du se beloppet i fältet Kopplat belopp.

8. Välj åtgärden Bokför kopplade trans..

Sidan Bokför kopplade trans. öppnas med dokumentnumret för den kopplade transaktionen och
bokföringsdatumet för den post som har det senaste bokföringsdatumet.

9. Klicka på OK för att bokföra kopplingen.

Om en valuta används vid inköp från en leverantör och en annan vid betalning kan du ändå koppla fakturan till
betalningen.

Om du kopplar en post (post 1) i en valuta till en post (post 2) i en annan valuta används bokföringsdatumet för
post 1 för att söka efter rätt valutakurs att omvandla belopp efter i post 2. Rätt valutakurs hittas på sidan
Valutakurser. I detta fall måste du aktivera koppling av leverantörsreskontratransaktioner i olika valutor. Mer
information finns i Aktivera koppling av kundreskontratransaktioner till olika valutor

1. Välj ikonen  och ange Betalningsjournal och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna den journal som du vill ha och fyll i första tomma journalrad med en valutakod.
3. Välj åtgärden Koppla transaktioner.
4. Välj raden med den post som du vill koppla till posten i utbetalningsjournalen. Klicka sedan på åtgärden

Koppla till ID och välj den post som du vill koppla till.
5. Välj knappen OK om du vill återvända till utbetalningsjournalen.
6. Bokför utbetalningsjournalen.

När du kopplar poster i olika valutor till varandra omvandlas posterna till USD. Även om valutakurserna är fasta för de två
aktuella valutorna, t.ex. mellan USD och EUR, kan det uppstå ett litet restbelopp när beloppen i utländsk valuta omvandlas
till USD. Dessa små restbelopp bokförs som vinster och förluster på kontot som har angetts i fältet Kursvinster
konstaterade eller i fältet Kursförluster konstaterade på sidan Valutor. Fältet Belopp (USD) justeras också i de aktuella
leverantörsreskontratransaktionerna.

När du tar bort en felaktig koppling skapas och bokförs korrigeringstransaktioner som är identiska med den
ursprungliga transaktionen, men med motsatt tecken i beloppsfältet för alla transaktioner, inklusive all
redovisningsbokföring som gjorts i redovisningen till följd av kopplingen, t.ex. kassarabatter och
valutakursvinster/-förluster. Alla transaktioner som stängdes av kopplingen öppnas på nytt.



IMPORTANTIMPORTANT

Se även

1. Välj ikonen  och ange Leverantörer och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna relevant leverantörskort.
3. Välj åtgärden Transaktioner.
4. Välj aktuell transaktion och klicka på åtgärden Ta bort koppling på trans..
5. Välj alternativt åtgärden Detaljerad transaktion.
6. Välj aktuell koppling och klicka på åtgärden Ta bort koppling på trans..
7. Fyll i fälten i huvudet och välj sedan åtgärden Ta bort koppling.

Om en post har använts i flera kopplingar måste du ta bort den senaste kopplingen först.

Leverantörsreskontra
Inköp
Arbeta med Business Central



Kräva in utestående saldon
2019-10-14 • 12 minutes to read

Påminnelser

Räntefakturor

NOTENOTE

Betalningshanteringen består i att kontrollera om kunderna betalar i tid. Om kunderna har förfallna betalningar,
kan du börja med att skicka kundkontoutdragsrapporten som betalningspåminnelse. Alternativt kan du skicka
betalningspåminnelser.

Du kan använda betalningspåminnelser för att påminna kunder om förfallna belopp. Du kan även använda
betalningspåminnelser för att beräkna ränta eller avgifter och inkludera dem i betalningspåminnelsen. Använd
räntefakturor om du vill debitera kunder för ränta eller avgifter utan att påminna dem om förfallna belopp.

Innan du kan skapa betalningspåminnelser måste du ange betalningspåminnelsevillkor och tilldela dem till dina
kunder. Varje betalningspåminnelse fördefinierar betalningspåminnelsenivåer. Varje betalningspåminnelsenivå
inkluderar regler om när en betalningspåminnelse ska skickas ut, till exempel hur många dagar efter fakturans
förfallodatum eller datumet för den föregående betalningspåminnelsen. Innehållet på sidan Räntevillkor avgör
om ränta beräknas på betalningspåminnelsen.

Du kan regelbundet köra batch-jobbet Skapa betalningspåminnelser för att skapa betalningspåminnelser för
alla kunder med förfallna saldon eller också kan du manuellt skapa en betalningspåminnelse för en specifik kund
och sedan låta raderna beräknas och fyllas i automatiskt.

När du skapat betalningspåminnelserna kan du ändra dem. Texten som visas i början och i slutet av en
betalningspåminnelse bestäms av villkoren för betalningspåminnelsenivån och visas i kolumnen Beskrivning.
Om ett beräknat belopp har infogats automatiskt i den inledande eller avslutande texten justeras inte texten om
du tar bort rader. Då måste du använda funktionen Uppdatera bet.påminnelsetext.

För kundreskontratransaktioner med fältet Stoppad ifyllt får du inga uppmaningar om att skapa
betalningspåminnelser. Men om en betalningspåminnelse skapas med en annan transaktion som bas, kommer en
förfallen transaktion som markerats Stoppad också att inkluderas i betalningspåminnelsen. Ränta beräknas inte
på rader med den här typen av transaktioner.

När du har skapat betalningspåminnelser och gjort nödvändiga ändringar kan du antingen skriva ut
testrapporter eller skicka ut påminnelserna, vanligtvis som e-post.

Om en kund inte har betalat på förfallodatumet kan du låta beräkna dröjsmålsränta automatiskt och lägga på den
på de förfallna beloppen på kundens konto. Du kan informera kunder om debiterade dröjsmålsräntor genom att
skicka räntefakturor.

Du använder räntefakturor för att beräkna dröjsmålsränta och informera dina kunder om dröjsmålsräntor utan att påminna
dem om förfallna betalningar. Ett alternativ är att du i stället beräknar ränta på förfallna betalningar när du skapar
betalningspåminnelser.

Du kan manuellt skapa en räntefaktura för en enskild kund och fylla i raderna automatiskt. Som Alternativt kan
du använda funktionsjobbet Skapa räntefakturor för att skapa räntefakturor för alla eller valda kunder med
förfallna betalningar.



Flera räntesatser

Om du vill skicka kundkontoutdragsrapporten.

NOTENOTE

Så här ställer du in betalningspåminnelsevillkor

Så här ställer du in nivåer för betalningspåminnelser

När du skapat räntefakturorna kan du ändra dem. Texten som visas i början och i slutet av räntefakturan bestäms
av räntevillkoren och visas i kolumnen Beskrivning på raderna. Om ett beräknat belopp har infogats
automatiskt i den inledande eller avslutande texten justeras inte texten om du tar bort rader. Då måste du
använda funktionen Uppdatera räntefakturatext.

När du har skapat räntefakturor och gjort eventuella ändringar kan du antingen skriva ut testrapporter eller
skicka ut räntefakturorna, vanligtvis som e-post.

När du skapar villkor och betalningspåminnelsevillkor för räntefakturor, så kan du för avgiften för försenad
betalning ange flera räntesatser så att avgiften beräknas utifrån olika räntesatser under olika perioder. Om det
inte finns mer än en räntesats kommer räntesatsen och perioden som anges på sidorna Räntevillkor och
Betalningspåminnelsevillkor för hela beräkningsperioden att användas. Mer information finns i Så här ställer
du in flera räntesatser.

1. Välj ikonen  och ange Kundkontoutdrag och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
3. I Utdataalternativ väljer du hur rapporten ska skickas till kunden.

Om du använder flera valutor, skrivs kundkontoutdragsrapporten alltid ut i kundens valuta. Det sista datumet i en
rapportperiod används även som meddelandedatumet och åldersfördelningdatumet, om åldern inkluderas.

Om en betalning förfaller måste du bestämma när och hur betalningspåminnelsen ska skickas till kunden i fråga.
Dessutom kanske du vill debitera kundens konto för ränta eller avgifter. Du kan ange valfritt antal villkor för
betalningspåminnelser. För varje påminnelsevillkorskod kan du definiera valfritt antal
betalningspåminnelsenivåer.

1. Välj ikonen  och ange Påminnelsevillkor och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs.
3. Om du vill använda fler än en uppsättning villkor, anger du en kod för varje kombination.

Första gången en betalningspåminnelse skapas för en kund används inställningen från nivå 1. När
betalningspåminnelsen skickas ut registreras nivånumret på betalningspåminnelsetransaktionerna som skapas
och kopplas till de enskilda kundreskontratransaktionerna. Om kunden måste påminnas igen kontrolleras alla
betalningspåminnelsetransaktioner som är kopplade till öppna kundreskontratransaktioner så att det högsta
nivånumret hittas. Villkoren från nästa nivånummer används sedan för den nya betalningspåminnelsen.

Om du skapar fler betalningspåminnelser än du har definierat nivåer för, används villkoren för den högsta nivån.
Du kan skapa så många betalningspåminnelser som fältet Max. antal påminnelser i
betalningspåminnelsevillkoren tillåter.

1. Välj ikonen  och ange Påminnelsevillkor och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan betalningspåminnelsevillkor och välj raden med de villkor som du vill ange nivåer för och
klicka sedan på åtgärden Nivåer.



PLATSHÅLLARE VÄRDE

%1 Innehållet i fältet Dokumentdatum i betalningspåminnelsens
huvud

%2 Innehållet i fältet Förfallodatum i betalningspåminnelsens
huvud

%3 Innehållet i fältet Räntesats på de relaterade räntevillkor

%4 Innehållet i fältet Återstående belopp i
betalningspåminnelsens huvud

%5 Innehållet i fältet Räntebelopp i betalningspåminnelsens
huvud

%6 Innehållet i fältet Avgift i betalningspåminnelsens huvud

%7 Påminnelsens totalbelopp.

%8 Innehållet i fältet Betalningspåminnelsenivå i
betalningspåminnelsens huvud

%9 Innehållet i fältet Valutakod i betalningspåminnelsens huvud

%10 Innehållet i fältet Bokföringsdatum i
betalningspåminnelsens huvud

%11 Företagsnamnet

NOTENOTE

3. Fyll i fälten om det behövs.

För varje betalningspåminnelsenivå kan du ange särskilda villkor, vilka kan inkludera ytterligare avgifter i
både BVA och i utländsk valuta. Du kan definiera många räntefaktureringsavgifter i utländsk valuta för
respektive kod på sidan Betalningspåminnelsevillkor.

4. Välj åtgärden Valutor.

5. På sidan Valutor för betalpåm.nivå kan du definiera för varje betalningspåminnelsekod och
motsvarande nivånummer en valutakod och en tilläggsavgift.

När du skapar räntefakturor i utländsk valuta används de villkor för utländsk valuta som definieras här för att skapa
betalningspåminnelser. Om det inte finns några betalningsvillkor definierade för utländsk valuta används de villkor
för BVA som angetts på sidan Betalningspåminnelsenivåer och omvandlas till relevant valuta.

För varje betalningspåminnelsenivå kan du ange text som ska infogas före (Inledande text) eller efter
(Avslutande text) transaktionerna i betalningspåminnelsen.

6. Välj åtgärden inledande text eller avslutande text och fyll i på sidan betalningspåminnelsetext.

7. Om du vill infoga relaterade värden i den resulterande betalningspåminnelsetexten, anger du följande
platshållare i Text-fältet.



%12 Innehållet i fältet Avgift per rad i betalningspåminnelsens
huvud

PLATSHÅLLARE VÄRDE

NOTENOTE

Så här skapar du en betalningspåminnelse automatiskt

Så här skapar du en betalningspåminnelse manuellt

Så här ersätter du betalningspåminnelsetexter

Om du skriver exempelvis du är skyldig %9 %7 som förfaller %2., innehåller den resulterande
betalningspåminnelsen följande text: du är skyldig 1 200,50 som förfaller 2014-02-02.

Förfallodatumet beräknas enligt den formel du anger. Mer information finns i använda datumformler.

När du har angett betalningspåminnelsevillkoren (med ytterligare nivåer och text) anger du någon av koderna på
vart och ett av kundkorten. Mer information finns i Registrera nya kunder.

En betalningspåminnelse liknar en faktura. När du skapar en betalningspåminnelse måste ett
betalningspåminnelsehuvud och en eller flera betalningspåminnelserader fyllas i. Du kan använda en funktion för
att automatiskt skapa betalningspåminnelser för alla kunder.

1. Välj ikonen  och ange Påminnelser och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Betalningspåminnelse väljer du åtgärden Skapa betalningspåminnelse.
3. På sidan skapa betalningspåminnelser fyller du i fälten för att definiera hur och till vem som

betalningspåminnelserna skapas.
4. Välj knappen OK.

På sidan påminnelse kan du fylla i snabbfliken allmännt manuellt och sedan låta raderna fyllas i automatiskt.

IMPORTANTIMPORTANT

1. Välj ikonen  och ange Påminnelser och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.

3. I snabbfliken Allmänt fyller du i nödvändiga fält.

4. Välj åtgärden Föreslå betalningspåminnelserader.

5. I batch-jobbet Föreslå betalningspåminnelserader fyller du i fälten för att definiera hur och till vem
som betalningspåminnelserna skapas.

6. Markera kryssrutan Inkludera stoppade transaktioner om du vill att betalningspåminnelserna ska
innehålla förfallna öppna transaktioner som är stoppade.

Öppna transaktioner som är stoppade infogas, oavsett inställningen i kryssrutan Endast transaktioner med förfallna
belopp.

7. Välj OK.

Du kan bestämma vilken text som ska visas på betalningspåminnelsen på flera olika sätt. I vissa fall kan det



Om du vill utfärda ne betalningspåminnelse

För att annullera en utfärdad betalningspåminnelse.För att annullera en utfärdad betalningspåminnelse.

Ange räntevillkoren

hända att du vill ersätta de inledande och avslutande texterna som definierats för den aktuella nivån med texter
från en annan nivå.

1. Välj ikonen  och ange Påminnelser och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna relevant påminnelse, och välj sedan åtgärden Uppdatera bet.påminnelsetext.
3. På sidan Uppdatera bet.påminnelsetext anger du önskad nicå i fältet Betalningspåminnelsenivå.
4. Klicka på OK om du vill uppdatera de inledande och avslutande texterna.

När du har skapat betalningspåminnelser och gjort nödvändiga ändringar kan du antingen skriva ut
testrapporter eller skicka ut påminnelserna.

När du skickar ut en betalningspåminnelse överförs informationen till en separat sida för utskickade
betalningspåminnelser. Samtidigt bokförs betalningspåminnelsetransaktioner. Om ränta eller någon ytterligare
avgift har beräknats bokförs transaktioner i kundreskontran och redovisningen.

När en betalningspåminnelse skickas ut, bokförs transaktionerna enligt vad du angett på sidan
Betalningspåminnelsevillkor. Denna specifikation bestämmer om ränta och/eller extraavgifter ska bokföras på
kundkontot och i redovisningen. Inställningen på sidan Kundbokföringsmallar bestämmer vilka konton som
bokförs.

För varje kundreskontratransaktion på räntefakturan skapas en transaktion på sidan
Bet.påminnelse/räntetrans..

Om kryssrutorna Bokför ränta eller Bokför avgift är markerade på sidan Betalningspåminnelsevillkor
skapas även följande transaktioner :

En transaktion på sidan Leverantörsreskontratransaktion.
En kundfordringar-transaktion på relevant redovisningskonto
En "ränte-" och/eller en "avgifts"-transaktion på relevant redovisningskonto

Dessutom kan utskickandet av räntefakturor resultera i momstransaktioner.

1. Välj ikonen  och ange Påminnelser och välj sedan relaterad länk.
2. Välj relevant betalningspåminnelse och välj sedan åtgärden Utskick.
3. På sidan Utskick betalningspåminnelser fyller du i fälten efter behov.
4. Välj OK.

Betalningspåminnelsen är avsedd att skickas ut till en angiven e-postadress som en bifogad PDF-fil.

Om påminnelserna utfärdades felaktigt kan du avbryta dem innan de skickas ut. Det kan du göra antingen av en
eller som en batch.

1. På sidan Utfärdade påminnelser, välj en eller flera rader för utfärdade betalningspåminnelser som du vill
avbryta och välj sedan åtgärden Avbryt.

2. På sidan Annullera utfärdade betalningspåminnelser fyller du i fälten efter behov och väljer sedan
knappen OK.

Du måste upprätta en kod, som representerar respektive beräkningssätt av dröjsmålsränta. Sedan kan du ange
den här koden i fältet Räntevillkorskod på kundkorten.

Dröjsmålsräntor kan antingen beräknas med metoden genomsnittligt saldo per dag eller metoden förfallet saldo.



PLATSHÅLLARE VÄRDE

%1 Innehållet i fältet Dokumentdatum i räntefakturans huvud

%2 Innehållet i fältet Förfallodatum i räntefakturans huvud

%3 Innehållet i fältet Räntesats på de relaterade räntevillkor

%4 Innehållet i fältet Återstående belopp i räntefakturans
huvud

%5 Innehållet i fältet Räntebelopp i räntefakturans huvud

%6 Innehållet i fältet Avgift i räntefakturans huvud

Metod för förfallet saldo

Räntan innebär helt enkelt en procentandel av det förfallna beloppet:
Metod för förfallet saldo - Räntefaktura = Förfallet belopp x (ränta / 100)

Metod för genomsnittligt saldo per dag

Hur många dagar som har passerat sedan betalningen förföll beaktas:
Metod för genomsnittligt saldo per dag - Räntefaktura = Förfallet belopp x (antal dagar försenat /
ränteperiod) x (ränta/100)

Dessutom är varje kod i tabellen Räntevillkor kopplad till en undertabell, nämligen Räntetext. För respektive
uppsättning av räntevillkor kan du definiera en inledande och/eller avslutande text som kan tas med i
räntefakturan.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Räntevillkor och välj sedan relaterad länk.

2. Fyll i fälten om det behövs.

3. Om du vill använda fler än en uppsättning räntevillkor, anger du en kod för varje kombination.

För varje räntevillkor kan du ange särskilda villkor, vilka kan inkludera ytterligare avgifter i både BVA och i
utländsk valuta. Du kan definiera många räntefaktureringsavgifter i utländsk valuta för respektive kod på
sidan räntevillkor.

4. Välj åtgärden Valutor.

5. På sidan Valutor för räntevillkor ange för varje villkor en valutakod och en tilläggsavgift.

När du skapar dröjsmålsränta i utländsk valuta används de villkor som angett här för att skapa räntefakturor. Om
det inte finns några sådana villkor definierade används de dröjsmålsräntevillkor för BVA som angetts på sidan
Räntevillkor och omvandlas till relevant valuta.

För varje räntevillkor kan du ange text som ska infogas före (Inledande text) eller efter (Avslutande
text) transaktionerna i räntefakturan.

6. Välj åtgärden inledande text eller avslutande text och fyll i på sidan Räntetext.

7. Om du vill infoga relaterade värden i den resulterande Räntetext, anger du följande platshållare i Text-
fältet.



%7 Påminnelsens totalbelopp.

%8 Innehållet i fältet Valutakod i räntefakturans huvud

%9 Innehållet i fältet Bokföringsdatum i räntefakturans huvud

PLATSHÅLLARE VÄRDE

Så här skapar du en räntefaktura manuellt

Så här uppdaterar du räntefakturatexter

Att utfärda räntefakturor

En räntefaktura påminner om en vanlig faktura. Du kan fylla i ett huvud manuellt och ange att raderna ska fyllas i
automatiskt, eller så kan du välja att automatiskt skapa räntefakturor för alla kunder.

1. Välj ikonen  och ange Räntefakturor och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Ny och fyll sedan i fälten efter behov.
3. Välj åtgärden Föreslå räntefakturarader.
4. På sidan Föreslå räntefakturaraderna anger du ett filter på snabbfliken Kundreskontratransaktion om du

bara vill skapa räntefakturor för särskilda transaktioner.
5. Klicka på OK för att starta batchjobbet.

I vissa fall kan det hända att du behöver ändra den inledande och avslutande text som angetts för räntevillkoren.
Om du gör detta när du har skapat, men ännu inte skickat ut, räntefakturor kan du uppdatera fakturorna med den
ändrade texten.

1. Välj ikonen  och ange Räntefakturor och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna den räntefaktura som du vill ändra texten och välj sedan åtgärden Uppdatera räntefakturatext.
3. På sidan Uppdatera räntefakturatext kan du definiera ett filter om du vill uppdatera flera fakturor.
4. Klicka på OK om du vill uppdatera de inledande och avslutande texterna.

När du har skapat räntefakturor och gjort eventuella ändringar kan du antingen skriva ut testrapporter eller
skicka ut räntefakturorna.

När en betalningspåminnelse skickas ut, bokförs transaktionerna enligt vad du angett på sidan Räntevillkor.
Denna specifikation bestämmer om ränta och/eller extraavgifter ska bokföras på kundkontot och i redovisningen.
Inställningen på sidan Kundbokföringsmallar bestämmer vilka konton som bokförs.

För varje kundreskontratransaktion på räntefakturan skapas en transaktion på sidan
Bet.påminnelse/räntetrans..

Om kryssrutorna Bokför ränta eller Bokför avgift är markerade på sidan Räntevillkor skapas även följande
transaktioner :

En transaktion på sidan Leverantörsreskontratransaktion.
En kundfordringar-transaktion på relevant redovisningskonto
En "ränte-" och/eller en "avgifts"-transaktion på relevant redovisningskonto

Dessutom kan utskickandet av räntefaktura resultera i momstransaktioner.

1. Välj ikonen  och ange Räntefakturor och välj sedan relaterad länk.
2. Välj relevant faktura och välj sedan åtgärden Utskick.



För att annullera utfärdad räntefaktura.För att annullera utfärdad räntefaktura.

Så här visar du betalningspåminnelse- och räntetransaktioner

Se även

3. På sidan Utskick räntefakturor fyller du i fälten efter behov.
4. Välj OK.

Räntefakturan är avsedd att skickas ut till en angiven e-postadress som en bifogad PDF-fil.

Om räntefakturor utfärdades felaktigt kan du avbryta dem innan de skickas ut. Det kan du göra antingen av en
eller som en batch.

1. På sidan Utfärdade räntefakturor, välj en eller flera rader för utfärdade räntefakturor som du vill avbryta
och välj sedan åtgärden Avbryt.

2. På sidan Annullera utfärdade räntefakturor fyller du i fälten efter behov och väljer sedan knappen OK.

När du skickar ut en betalningspåminnelse skapas en betalningspåminnelsetransaktion på sidan
Bet.påminnelse/räntetrans. för alla betalningspåminnelserader som innehåller en kundreskontratransaktion.
Om du vill kan du visa en översikt över de betalningspåminnelsetransaktioner som skapats för en viss kund.

1. Välj ikonen  och ange Kunder och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna det relevanta kundkortet och välj sedan åtgärden Transaktioner.
3. På sidan Kundreskontratransaktioner markerar du raden med den transaktion som du vill visa

betalningspåminnelsetransaktionerna för och väljer sedan åtgärden Bet.påminnelse-/räntetrans..

Hantera kundreskontra
Försäljning
Arbeta med Business Central



Samla in betalningar med SEPA-autogiro
2019-10-14 • 7 minutes to read

NOTENOTE

Konfigurera SEPA Autogiro

Så här ställer du in ditt bankkonto för SEPA-autogiroSå här ställer du in ditt bankkonto för SEPA-autogiro

Med kundens samtycke kan du samla in betalningar direkt från kundens bankkonto enligt SEPA-formatet.

Först ställer du in exportformat för bankfilen som används av din bank för att utföra en autogiro. Sedan ställer
du in kundens betalningsmetod. Till sist ställ in medgivande för autogiro att återspegla ditt avtal med kunden för
att samla in sina betalningar under en viss avtalsperiod.

För instruktioner till banken för att överföra betalningsbeloppet från kundens bankkonto till ditt företags konto,
skapa en autogiroinsamlingpost som innehåller information om bankkonton, de berörda försäljningsfakturorna
och medgivande för autogiro. Sedan kan du exportera en XML-fil som baseras på samlingstransaktionen som
du skickar till din bank för bearbetning. Alla betalningar som inte kunde behandlas meddelas till dig av din bank
och du måste sedan manuellt avvisa de aktuella autogiroinsamlingsposterna.

Du kan ställa in standardiserade kundförsäljningskoder med metoden för autogirobetalning och obligatorisk
information. Du kan sedan använda batch-jobbet Skapa standard kundfakturor för att generera flera
försäljningsfakturor med direktdebiteringsinformationen ifylld automatiskt. Detta kan göras manuellt eller
automatiskt enligt betalningens förfallodatum.

När betalningar har behandlas enligt din bank, kan du bokföra betalningsinleveranser antingen direkt från sidan
Transaktioner för samlingar med autogiro eller genom att flytta betalningsraderna i journalen när du bokför
betalningsinleveranser, såsom sidan Inbetalningsjournal. Beroende på processen för hantering av kontanter,
kan du också vänta och använda betalningarna som en del av bankavstämning.

För att samla in betalningar med hjälp av SEPA Autogiro måste valutan på försäljningsfakturan vara EURO.

Från sidan Samlingar med autogiro kan du exportera instruktioner till din Internetbank för autogirobetalning
från kundens bankkonto till ditt bankkonto. Business Central stödjer SEPA Autogiro-format, men andra format
för elektroniska betalningar i ditt land/din region kan finnas.

Om du vill aktivera export av bankfilformat som inte stöds från början i Business Central, kan du konfigurera en
datautbytesdefinition med ramverket för datautbyte. Mer information finns i Så här konfigurerar du
dataintegrationsdefinitioner.

Innan du kan bearbeta kundbetalningar på elektronisk väg genom att exportera instruktioner om autogiro i
formatet SEPA-autogiro måste du utföra följande inställningssteg:

Ställ in exportformat för bankfilen som används av din bank för att utföra en autogiroinsamling från kundens
bankkonto till ditt bankkonto.
Ställ in kundens betalningsmetod.
Ställ in medgivande för autogiro att återspegla ditt avtal med kunden för att samla in sina betalningar under
en viss avtalsperiod.

1. I rutan Sök, ange Bankkonton och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna det bankkonto som du vill använda för autogiro.



Ange kundens betalningsmetod för SEPA-autogiroAnge kundens betalningsmetod för SEPA-autogiro

Så här ställer du in medgivande för autogiro som representerar kundavtaletSå här ställer du in medgivande för autogiro som representerar kundavtalet

3. På snabbfliken Överföring, i fältet Exp.format för SEPA-autogiro, välj alternativet för SEPA-autogiro.

FÄLT BESKRIVNING

Autogiro Ange om betalningsmetoden används för SEPA-
autogiroinsamling.

Betalningsvillkorskod för autogiro Ange betalningsvillkor, till exempel Betala inte, som visas
på försäljningsfakturor som betalas med SEPA-autogiro
för att visa kunden att betalningen kommer att samlas in
automatiskt. Du kan även lämna fältet tomt.

NOTENOTE

1. I rutan Sök, ange Betalningssätt och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.

3. Så här anger du betalningssätt. Fyll i de specifika fälten för autogiro-enligt beskrivningen i följande tabell.

Ange inte ett värde i fältet Motkonto.

4. Välj OK för att stänga sidan Betalningssätt.

5. I rutan Sök, ange Kunder och välj sedan relaterad länk.

6. Öppna kortet för den kund som du vill ställa in för SEPA-autogiroinsamling.

7. Välj Betalningssätt-fältet och välj sedan koden för betalningssätt som du angav i steg 3.

8. Upprepa steg 6 till och med 7 för alla kunder som du vill ställa in för SEPA-autogiroinsamling.

FÄLT BESKRIVNING

Kund bankkontokod Anger det bankkonto som-autogirobetalningar samlas in
från. Detta fält fylls i automatiskt.

Giltig från Ange det datum när medgivande för-autogiro startar.

Giltig till Ange det datum när medgivande för-autogiro upphör.

Signeringsdatum Ange det datum när kunden signerade medgivande för-
autogiro.

1. I rutan Sök, ange Kunder och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna kortet för den kund som du vill ställa in för SEPA-autogiro.

3. Välj åtgärden bankkonton.

4. På sidan Kund bankkontolista väljer du det kundbankkonto som använder autogiro och väljer sedan, på
fliken Hem i gruppen Process, Medgivande av autogiro.

5. På sidan SEPA Autogiromedgivanden fyller du i fälten enligt instruktionerna i följande tabell.



     Skapa insamlingsposter för SEPA Autogiro och exportera till en bankfil

NOTENOTE

Skapa en direktdebitering-insamlingSkapa en direktdebitering-insamling

Typ av betalning Ange om avtalet omfattar flera (återkommande) eller en
enda (Enstaka) autogiroinsamling.

Förväntat antal debet Ange hur många autogiroinsamlingar som du förväntar
dig att göra. Det här fältet gäller bara om du har valt
Återkommande i fältet Typ av betalning.

Antal debet Anger hur många autogiroinsamlingar som har gjorts
med hjälp av medgivande-av autogiro. Fältet uppdateras
automatiskt.

Spärrad Anger att autogiroinsamlingar inte kan göras med hjälp
av medgivande av-autogiro.

FÄLT BESKRIVNING

6. Upprepa steg 1 till och med 5 för alla kunder som du vill ställa in för SEPA-autogiro.

Medgivande för autogiro infogas automatiskt i fältet Medgivande-ID för autogiro när du skapar en
försäljningsfaktura för den kund som du valde i steg 2. Mer information finns i Skapa återkommande
försäljnings- och inköpsrader.

För instruktioner till banken för att överföra betalningsbeloppet från kundens bankkonto till ditt företags konto,
skapa en autogiroinsamling som innehåller information om kundens bankkonto, de berörda
försäljningsfakturorna och medgivande för autogiro. Från direktdebitering-insamlingsposten som skapas kan du
sedan exportera en XML-fil som du skickar eller överför till din elektroniska bank för bearbetning. Alla
betalningar som inte kunde behandlas av banken meddelas till dig av din bank och du måste sedan manuellt
avvisa de aktuella autogiroinsamlingsposterna.

För att samla in betalningar med hjälp av SEPA Autogiro måste valutan på försäljningsfakturan vara EURO.

FÄLT DESCRIPTION

Från förfallodatum Ange tidigaste betalningsförfallodatumet på
försäljningsfakturor som du vill skapa en
direktdebitering-insamling för.

Till förfallodatum Ange senaste betalningsförfallodatumet på
försäljningsfakturor som du vill skapa en
direktdebitering-insamling för.

Partnertyp Anger om direktdebitering-insamlingen görs för kunder
som är av typen företag eller person.

1. Välj ikonen  och ange Samlingar med autogiro och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan Samlingar med autogiro på fliken Start i gruppen Ny väljer du Skapa autogiroinsamling.

3. På sidan Skapa samling med autogiro fyller du i fälten enligt instruktionerna i följande tabell.



Så här exporterar du direktdebeterings-insamlingposter till en bankfilSå här exporterar du direktdebeterings-insamlingposter till en bankfil

Avvisa en direktdebitering-insamlingspostAvvisa en direktdebitering-insamlingspost

Stänga en direktdebitering-insamlingStänga en direktdebitering-insamling

Bokföra betalningsinleveranser för SEPA Autogiro

Endast kunder med giltigt medgivande Ange om en autogiroinsamling skapas för kunder som
har ett giltigt medgivande för autogiro. Obs! En
autogiroinsamling skapas även om fältet Medgivande-
ID för autogiro inte fylls på försäljningsfakturan.

Endast fakturor med giltigt medgivande Ange om en autogirering skapas för försäljningsfakturor
endast om ett giltigt autogiromedgivande väljs i fältet
Medgivande-id för autogiro på försäljningsfakturan.

Bankkontonr. Ange vilka av företagets bankkonton som den insamlade
betalningen ska överföras till från kundens bankkonto.

Bankkontonamn Anger namnet på det bankkonto som du väljer i
Bankkontonr fält. Detta fält fylls i automatiskt.

FÄLT DESCRIPTION

4. Välj knappen OK.

En autogiroinsamling läggs till på sidan Autogiroinsamlingar och en eller flera
autogiroinsamlingsposter skapas.

1. På sidan Samlingar med autogiro i fönstret Start i gruppen Process väljer du Transaktioner för
samlingar med autogiro.

2. På sidan Transaktioner för samlingar med autogiro, markera den post som du vill exportera och
sedan på fliken Start i gruppen Process väljer du Skapa autogirofil.

3. Spara exportfilen på den plats från vilken du skickar eller överför den till din elektroniska bank.

På sidan Transaktioner för samlingar med autogiro kan fältet Status för autogirosamling ändras till
fil. På sidan SEPA Autogiromedgivanden kan fältet Debet antal uppdateras fältet med ett antal.

Om den exporterade filen inte kan behandlas, till exempel eftersom kunden är insolvent, kan du avvisa
direktdebitering-insamlingsposten. Om den exporterade filen har bearbetats av banken, samlas automatiskt
förfallna betalningar på de berörda försäljningsfakturorna från berörda kunder. I så fall kan du stänga samlingen.

På sidan Transaktioner för samlingar med autogiro, markera den post som inte behandlades korrekt,
och sedan på Start i gruppen Process och välj Avvisa transaktionen.

Värdet i fältet Status på sidan Transaktioner för samlingar med autogiro ändras till Avvisad.

På sidan Transaktioner för samlingar med autogiro, markera den post som inte behandlades korrekt,
och sedan på Start i gruppen Process och välj Stäng samling.

Relaterade direktdebitering-insamlingen är stängd.

Du kan nu fortsätta med att bokföra inleveranser för de berörda försäljningsfakturorna. Du kan göra detta om
du ofta bokför betalningsinleveranser, som på sidan Betalningsregistrering eller också kan du bokföra de
relaterade betalningsinleveranser direkt från sidan Transaktioner för samlingar med autogiro. Mer
information finns i Bokför betalningsinleveranser för SEPA Autogiro.

När en direkt autogiroinsamling framgångsrikt bearbetas av din bank, kan du fortsätta att bokföra mottagandet

https://docs.microsoft.com/sv-se/dynamics365/business-central/finance-how-to-post-sepa-direct-debit-payment-receipts


Så här bokför du ett betalningskvitto på sidan Samlingar med autogiroSå här bokför du ett betalningskvitto på sidan Samlingar med autogiro

Se även

av betalningen för de berörda försäljningsfakturorna. För mer information, se Så här skapar du insamlingsposter
för SEPA Autogiro och exporterar till en bankfil.

Du kan bokföra Betalningsinleverans direkt från sidan Samlingar med autogiro eller sidan Transaktioner för
samlingar med autogiro. Alternativt kan du vidarebefordra arbetet till en annan användare genom att
förbereda de relaterade journalraderna.

FÄLT DESCRIPTION

Autogirosamlingsnr. Ange autogiroinsamlingen som du vill bokföra
betalningskvittot för.

Redovisningsjournalmall Ange vilken redovisningsjournalmallen som ska användas
för att bokföra betalningskvitto, t.ex. mall för
inbetalningar.

Redovisningsjournalnamn Ange vilka redovisningsjournalbatch som ska användas
för att bokföra ett betalningskvitto.

Skapa enbart journal Markera den här kryssrutan om du inte vill bokföra
betalningskvittot när du väljer OK knappen.
Betalningskvittot skall förberedas i den angivna journalen
och bokförs inte förrän någon bokför journalraderna i
fråga.

1. Välj ikonen  och ange Samlingar med autogiro och välj sedan relaterad länk.

2. Välj en rad för en autogiroinsamling som har exporterats till en bankfil och framgångsrikt bearbetats av
banken.

3. Välj åtgärden Bokför betalningsinleveranser.

4. På sidan Bokför samling med autogiro fyller du i fälten enligt instruktionerna i följande tabell.

5. Välj OK.

Hantera kundreskontra
Servicehantering



Spärra kunder
2019-10-14 • 2 minutes to read

ALTERNATIV DESCRIPTION

Tomt Transaktioner tillåts för den här kunden.

Leverera Det går inte att skapa nya order eller nya leveranser för den
här kunden. Befintliga leveranser som inte ännu har
fakturerats kan faktureras.

Fakturera Det går inte att skapa nya order, nya leveranser eller nya
fakturor för den här kunden. Befintliga leveranser som inte
ännu har fakturerats kan inte faktureras.

Allt Ingen transaktion tillåts för den här kunden, inklusive
betalningar.

Om du vill spärra en kund

Se även

Du kan spärra en kund, till exempel på grund av ett insolvensförfarande, så att kunden inte kan läggas till
försäljningsdokument, eller så att inga transaktioner kan bokföras för kunden.

Förutom att spärra en kund, kan du ange ingående transaktioner för en kund som spärrade i samband med
påminnelser. Mer information finns i Så här kräver du in utestående saldon.

De olika spärrningsalternativen beskrivs i tabellen nedan.

1. Välj ikonen  och ange Kunder och välj sedan relaterad länk.
2. Välj en kund och välj sedan åtgärden Redigera.
3. Fyll i fältet spärrad med något av alternativen ovan.

Registrera nya kunder
Kräva in utestående saldon
Hantera kundreskontra



Använda artikelomkostnader till kontot för ytterligare
verksamhetskostnader
2019-10-14 • 3 minutes to read

NOTENOTE

Så här skapar du artikelomkostnadsnummer

För att tilldela artikelomkostnader direkt till inköpsfakturan för artikeln

Om du vill säkerställa korrekt värderingmåste dina lagerartiklar läggas på extra kostnader, som till exempel frakt,
fysisk hantering, försäkring och transport som förekommer vid inköp eller försäljning av artiklar. För inköp
kommer lossningsavgiften för en inköpt artikel bestå av leverantörens inköpspris och samtliga artikelomkostnader
som kan kopplas till enskilda inleveranser eller returutleveranser. För försäljning kan det vara lika betydelsefullt för
företaget att känna till leveranskostnader för sålda artiklar som att veta inköpskostnader inklusive
hemtagningskostnader för inköpta artiklar.

Förutom att registrera den ökade kostnaden till ditt lagervärde kan du använda funktionen artikelomkostnader för
följande:

Identifiera lossningsavgiften för en artikel för att kunna fatta bättre beslut om hur distributionsnätverket ska
optimeras.
Bryta ned och analysera en artikels styckkostnad/styckpris.
Inkludera prisavdrag i inköpspris och försäljningspris.

Innan du kan tilldela artikelomkostnader måste du ställa in artikelomkostnadsnummer för de olika typerna av
artikelomkostnader, inklusive på vilka konton kostnader som är knutna till försäljning, inköp och lagerjusteringar
ska bokföras. Ett artikelomkostnadsnummer definierar du en kombination av produktbokföringsmall,
skattegruppskod, artikelomkostnad och produktbokföringsmall för moms. När du skriver in det här
artikelomkostnadsnumret i ett inköps- eller försäljningsdokument hämtas ett relevant redovisningskonto baserat
på inställningen av artikelomkostnadsnumret och den information som lagrats i respektive dokumentet.

För både inköps- och försäljningsdokument, kan du tilldela en artikelomkostnad på två sätt:

På det ursprungliga försäljningsdokumentet där artiklarna som artikelomkostnaden är kopplad till listas. Detta
gör du vanligtvis för dokument som inte ännu har bokförts helt.
På en separat faktura genom att koppla artikelomkostnaden till bokförda inleveranser eller utleveranser där de
artiklar som artikelomkostnaden är kopplad till visas.

Du kan tilldela artikelomkostnader till order, fakturor och kreditnotor för försäljning och inköp. I följande procedurer beskrivs
hur du arbetar med artikelomkostnader för en inköpsfaktura. Stegen är liknande för alla andra ingående och utgående
dokument.

Artikelomkostnadsnummer används för att skilja mellan olika typer av artikelomkostnader som används för
inköpsdokument i företaget.

1. Välj ikonen  och ange Artikelomkostnader och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Artikelomkostnader väljer du åtgärden Ny åtgärder för att skapa en ny rad.
3. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.



För att tilldela artikelomkostnader från en separat faktura till
inköpsfakturan för artikeln

Se även

Om du vet artikelomkostnaderna vid den tidpunkten när du bokför en inköpsfaktura för artikeln, följer du
nedanstående instruktioner.

1. Välj ikonen  och ange Inköpsfakturor och välj sedan relaterad länk.

2. Skapa en ny inköpsfaktura. Mer information finns i Registrera inköp.

3. Kontrollera att inköpsfakturan har en eller flera rader av typen artikel.

4. På en ny rad , i fältet Typ väljer du Omkostnad (artikel).

5. Ange hur många enheter av artikelomkostnaden som du fakturerats för i fältet Antal.

6. Ange beloppet för artikelomkostnaden i fältet Inköpspris.

7. Fyll i återstående fält om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

I följande steg gör du den faktiska fördelningen. Tills artikelomkostnaden tilldelas helt, är värdet i fältet Ant.
att distribuera i rött.

8. På fliken Rader väljer du Art.omkost.fördelning.

Sidan art.omkost.fördelning öppnas med en rad för varje rad av typartikel på försäljningsfakturan. Om du
vill tilldela artikelomkostnaden till en eller flera rader, använder du en funktion som tilldelar och distribuerar
den automatiskt eller manuellt fyller i fältet Ant. att distribuera. Följande steg beskriver hur du använder
funktionen Föreslå art.omkost.fördelning.

9. På sidan art.omkost.fördelning väljer du åtgärden Föreslå art.omkost.fördelning.

10. Om det finns flera fakturarader av typen artikel, väljer du ett av fyra distributionsalternativ.

Om artikelomkostnaden tilldelas helt, är värdet i fältet Ant. att distribuera på inköpsfakturan noll.

Artikelomkostnaderna har nu tilldelats till inköpsfakturan. När du bokför inleveransen av inköpsfakturan
uppdateras artiklarnas lagervärden med kostnaden för artikelomkostnaden.

Om du har fått en faktura för artikelomkostnaden när du har bokfört ursprungligt inleverans, följer du
nedanstående instruktioner.

1. Upprepa steg 1 till och med 8 i Koppla artikelomkostnader direkt till inköpsfakturan för artikeln .
2. På sidan Art.omkost.fördelnin väljer du åtgärden Hämta inleveransrader.
3. På sidan Inköp inleveransrader väljer du artikelomkostnaden till bokförda inleveransen av artiklar som ska

tilldelas artikeln och klickar på knappen OK.
4. Välj åtgärden Föreslå art.omkost.fördelning.

Artikelomkostnader på den separata inköpsfakturan har nu tilldelats till artikeln på den bokförda inleveransraden,
därför uppdateras artikelns lagervärde med kostnaden för artikelomkostnaden.

Hantera Leverantörsreskontra
Registrera inköp
Fakturaförsäljning
Arbeta med Business Central



Arbeta med betalningstoleranser och
kassarabattstoleranser
2019-10-14 • 11 minutes to read

Använda betalningstolerans på flera dokument

Så här lägger du upp toleranser

Du kan skapa betalningstolerans för att avsluta en faktura, när betalningen inte täcker hela beloppet på fakturan.
Du kan ställa in betalningstolerans (rabatt) när du ska bevilja en kassarabatt efter att kassarabattsdatumet har
passerat.

Du kan använda betalningstolerans så att alla utestående belopp anger ett maximum som medger
betalningstolerans. Om betalningstoleransen uppfylls analyseras betalningsbeloppet. Om beloppet är en
underbetalning stängs det utestående beloppet helt av underbetalningen. En detaljerad redovisningstransaktion
har bokförts på betalningstransaktionen så att det inte finns något belopp kvar på fakturaposten. Om beloppet är
en överbetalning bokförs en ny detaljerad reskontratransaktion på betalningstransaktionen så att det inte finns
något belopp kvar på betalningstransaktionen.

Du kan använda kassarabattstolerans så att om du godkänner en kassarabatt efter kassarabattsdatumet, bokförs
den alltid på kontot för kassarabatt eller kontot för betalningstolerans.

Ett enskilt dokument har samma betalningstolerans oavsett om det används som det är eller tillsammans med
andra dokument. Godkännande av en sen kassarabatt, när du kopplar betalningstolerans till flera dokument sker
automatiskt för varje dokument där följande regel gäller :

kassarabattsdatum < betalningsdatum för fokustransaktionen <= betalningstoleransdatum

Denna regel gäller även när du vill bestämma om du vill visa varningar när du kopplar betalningstolerans till flera
dokument. Varningen för kassarabattstoleransen visas för varje transaktion som uppfyller villkoren. Mer
information finns i avsnittet exempel 2 – toleransberäkningar för flera dokument.

Du kan välja att visa ett varningsmeddelande som baseras på olika toleranssituationer.

Den första varningstexten gäller betalningsrabattoleransen. Du får information om att du kan godkänna en sen
kassarabatt. Du kan sedan välja att godkänna toleransen för rabattdatumet.
Den andra varningstexten gäller betalningstoleransen. Du informeras om att alla transaktioner kan stängas
eftersom skillnaden ligger inom den totala betalningstoleransen för transaktionerna. Du kan sedan välja att
godkänna toleransen för betalningsbeloppet.

Mer information finns i aktivera eller inaktivera betalningstoleransvarningar.

Du kan använda toleranser för dagar och belopp så att du kan avsluta en faktura även om betalningen inte täcker
hela fakturabeloppet, oavsett om det beror på att förfallodatumet för kassarabatten har passerats, att varorna har
dragits av eller att ett mindre fel har begåtts. Det gäller även återbetalningar och kreditnotor.

Du lägger upp toleransen genom att lägga upp olika toleranskonton, ange bokföringsmetoder för både
kassarabattstolerans och betalningstolerans samt köra batch-jobbet Ändra betalningstolerans.

1. Välj ikonen  och ange Bokföringsinställningar och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna sidan Bokföringsinställningar. Lägg upp ett debet- och ett kreditkonto för

försäljningsbetalningstolerans och ett debet- och ett kreditkonto för inköpsbetalningstolerans.



          

     

IMPORTANTIMPORTANT

NOTENOTE

Så här aktiverar eller inaktiverar du betalningstoleransvarningen:

NOTENOTE

Så här spärrar du betalningstolerans för kunder

3. Välj ikonen  och ange Kundbokföringsmallar och välj sedan relaterad länk.
4. Öppna sidan Kundbokföringsmallar. Lägg upp ett debetkonto och ett kreditkonto för betalningstolerans.

Mer information finns i Ställa in bokföringsmallar.
5. Välj ikonen  och ange Bokföringsinställningar för leverantör och välj sedan relaterad länk.
6. Öppna sidan Leverantörsbokföringsmallar. Lägg upp ett debetkonto och ett kreditkonto för

betalningstolerans.
7. Välj ikonen  och ange Redovisningsinställningar och välj sedan relaterad länk.
8. Öppna sidan Redovisningsinställningar.
9. På snabbfliken Program, fyll i fälten Kassarabattolerans bokf., Kassarabattfrist och Betalningstolerans

bokföring.
10. Välj åtgärden Ändra betalningstolerans.
11. P sidan Ändra betalningstolerans genom att fylla i fälten Betalningstolerans % och Max.belopp

betalningstolerans samt välja OK.

Du har nu lagt upp toleransen för basvalutan. Om du vill att Business Central ska hantera tolerans för betalningar,
kreditnotor och återbetalningar i en utländsk valuta ska hanteras måste du köra batch-jobbet Ändra betalningstolerans
med ett värde i fältet Valutakod.

Om du vill visa ett varningsmeddelande när du bokför en kopplad transaktion inom toleransen måste du aktivera
betalningstoleransvarningen. Mer information finns i aktivera eller inaktivera betalningstoleransvarningar.

Du inaktiverar toleransen för en kund eller leverantör genom att spärra toleransen på motsvarande kund- eller
leverantörskort. Mer information finns i Spärra betalningstolerans för kunder.

När du lägger upp toleransen kontrollerar Business Central automatiskt om det finns några öppna transaktioner och
beräknas toleransen för dessa transaktioner också.

Betalningstoleransvarningen visas när du bokför en kopplad transaktion med ett saldo som ligger inom den
tillåtna toleransen. Du kan då välja hur du vill bokföra och dokumentera saldot.

1. Välj ikonen  och ange Redovisningsinställningar och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Redovisningsinställningar på snabbfliken Koppling i fönstret Betal.tolerans varning för att

aktivera varningen. Inaktivera varningen genom att avmarkera kryssrutan.

Standardalternativet för sidan Betal.tolerans varning är Lämna saldo som återstående belopp. Standardalternativet för
sidan Kassarabattolerans varning är Acceptera inte sen kassarabatt.

Betalningstoleransens standardinställning är tillåten. Du inaktiverar toleransen för en kund eller leverantör genom
att spärra toleransen på motsvarande kund- eller leverantörskort. Nedan beskrivs hur du gör för en kund.
Momenten är liknande för en leverantör.

1. Välj ikonen  och ange Kund eller Leverantör och välj sedan relaterad länk.



NOTENOTE

Exempel 1 - toleransberäkningar för enstaka dokument

—

FAKTU
RERIN
G

KASSA
RABAT
T

MAX
BET.
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KASSA
RABAT
TSDAT
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M

BETAL
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ABATT
GL/CL

BET.
TOL.
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1 1 000 20 5 03-
01-15

03-
01-20

<=03
-01-
15

985 Bet.tol
.

Ja 0 -5

2 1,000 20 5 03-
01-15

03-
01-20

<=03
-01-
15

980 Ingen Ja 0 0

3 1 000 20 5 03-
01-15

c <=03
-01-
15

975 Bet.tol
.

Ja 0 5

4A 1 000 20 5 03-
01-15

03-
01-20

03-
01-16
03-
01-20

1005 Betal.t
ol.rab
att

Nej,
25 på
Bet.

20/-
20

0

5A 1 000 20 5 03-
01-15

03-
01-20

03-
01-16
03-
01-20

1000 Betal.t
ol.rab
att

Nej,
20 på
Bet.

20/-
20

0

6A 1 000 20 5 03-
01-15

03-
01-20

03-
01-16
03-
01-20

995 Betal.t
ol.rab
att

Nej,
15 på
Bet.

20/-
20

0

2. Välj kryssrutan Spärra betalningstolerans på Snabbfliken Betalningar.

Om det finns öppna transaktioner för kunden eller leverantören tillfrågas du om du vill ta bort betalningstoleransen från
transaktioner som är öppna för tillfället.

Följande är några exempelscenarier som visar förväntade toleransberäkningar och bokföringar i olika situationer.

Sidan redovisning innehåller följande inställningar :

Kassarabattfrist:    5D
Max betalningstolerans: 5

Scenarier med alternativ A och B motsvarar dessa följande:

A I det här fallet har varningen för betalningstolerans (rabatt) kopplats från, eller så har användaren kopplat på
varningen och valt att tillåta sen kassarabatt (Bokför saldo som betalningstolerans).
B I det här fallet har användaren kopplat på varningen och valt att inte tillåta sen kassarabatt (Lämna saldo
som återstående belopp).



4B 1 000 20 5 03-
01-15

03-
01-20

03-
01-16
03-
01-20

1005 Bet.tol
.

Ja 0 -5

5B 1,000 20 5 03-
01-15

03-
01-20

03-
01-16
03-
01-20

1000 Ingen Ja 0 0

6B 1 000 20 5 03-
01-15

03-
01-20

03-
01-16
03-
01-20

995 Bet.tol
.

Ja 0 5

7 1 000 20 5 03-
01-15

03-
01-20

03-
01-16
03-
01-20

985 Betal.t
ol.rab
att
och
Bet.
tol.

Ja 20/-
20

-5

8 1 000 20 5 03-
01-15

03-
01-20

03-
01-16
03-
01-20

980 Betal.t
ol.rab
att

Ja 20/-
20

0

9 1 000 20 5 03-
01-15

03-
01-20

03-
01-16
03-
01-20

975 Betal.t
ol.rab
att
och
Bet.
tol.

Ja 20/-
20

5

10 1 000 20 5 03-
01-15

03-
01-20

>03-
01-20

1005 Bet.tol
.

Ja 0 -5

11 1,000 20 5 03-
01-15

03-
01-20

>03-
01-20

1000 Ingen Ja 0 0

12 1 000 20 5 03-
01-15

03-
01-20

>03-
01-20

995 Bet.tol
.

Ja 0 5

13 1 000 20 5 03-
01-15

03-
01-20
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01-20

985 Ingen Nej,
15 på
faktur
an

0 0

14 1 000 20 5 03-
01-15

03-
01-20

>03-
01-20

980 Ingen Nej,
20 på
faktur
an

0 0

—

FAKTU
RERIN
G

KASSA
RABAT
T

MAX
BET.
TOL.

KASSA
RABAT
TSDAT
UM

BETAL.
TOL.R
ABATT
DATU
M

BETAL
NINGS
DATU
M BET.

TOLER
ANSTY
P

ALLA
POSTE
R
STÄNG
DA

BETAL.
TOL.R
ABATT
GL/CL

BET.
TOL.
REDOV
ISNIN
G
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BetalningsintervalldiagramBetalningsintervalldiagram

(1) Betalningsdatum <=03-01-15 (scenarier 1–3)(1) Betalningsdatum <=03-01-15 (scenarier 1–3)

(2) Betalningsdatumet infaller mellan 03-01-16 och 03-01-20 (scenario 4-9)(2) Betalningsdatumet infaller mellan 03-01-16 och 03-01-20 (scenario 4-9)

(3) Betalningsdatum infaller efter 03-01-20 (scenario 10-15)(3) Betalningsdatum infaller efter 03-01-20 (scenario 10-15)

I relation till scenariot ovan kan betalningsintervallen illustreras på följande sätt:

Återstående belopp per

normala kopplingsregler

(1) Om betalningen återfinns inom dessa intervall kan alla kopplingsposter avslutas med eller utan tolerans.

(2) Om betalningen faller återfinns dessa intervall kan inte alla kopplingsposter avslutas ens med tolerans.

Återstående belopp per

normala kopplingsregler

(1) Om betalningen återfinns inom dessa intervall kan alla kopplingsposter avslutas med eller utan tolerans.

(2) Om betalningen faller återfinns dessa intervall kan inte alla kopplingsposter avslutas ens med tolerans.

Återstående belopp per

normala kopplingsregler



     Exempel 2 - toleransberäkningar för flera dokument

—

FAKTU
RERIN
G

KASSA
RABAT
T

MAX
BET.
TOL.

KASSA
RABAT
TSDAT
UM

BETAL.
TOL.R
ABATT
DATU
M

BETAL
NINGS
DATU
M BET

TOLER
ANSTY
P

ALLA
POSTE
R
STÄNG
DA

BETAL.
TOL.R
ABATT
GL/CL

BET.
TOL.
REDOV
ISNIN
G

1 1 000 
1 000

60 
30

5 
5

03-
01-15
03-
01-17

03-
01-20
03-
01-22

<=03
-01-
15

1920 Bet.tol
.

Ja 0

0

-5 
-5

2 1,000 
1,000

60 
30

5 
5

03-
01-15
03-
01-17

03-
01-20
03-
01-22

<=03
-01-
15

1910 Ingen Ja 0

0

0 
0

3 1 000 
1 000

60 
30

5 
5

03-
01-15
03-
01-17

03-
01-20
03-
01-22

<=03
-01-
15

1900 Bet.tol
.

Ja 0

0

5 
5

(1) Om betalningen återfinns inom dessa intervall kan alla kopplingsposter avslutas med eller utan tolerans.

(2) Om betalningen faller återfinns dessa intervall kan inte alla kopplingsposter avslutas ens med tolerans.

Följande är några exempelscenarier som visar förväntade toleransberäkningar och bokföringar i olika situationer.
Exemplen gäller bara de scenarier som resulterar i att alla poster i programmet stängs.

Sidan redovisning innehåller följande inställningar :

Kassarabattfrist    5D
Max betalningstolerans; 5

Scenarier med alternativ A, B, C, eller D motsvarar dessa följande:

A I det här fallet har varningen för betalningstolerans (rabatt) kopplats från, eller så har användaren kopplat på
varningen och valt att tillåta sen kassarabatt (Bokför som tolerans) i en faktura.
B I det här fallet har användaren kopplat på varningen och valt att inte tillåta sen kassarabatt i en faktura.
C - I det här fallet har användaren kopplat på varningen och valt att tillåta sen kassarabatt på den första
fakturan men inte på den andra.
D - I det här fallet har användaren kopplat på varningen och valt att inte tillåta sen kassarabatt på den första
fakturan men däremot på den andra.
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BetalningsintervalldiagramBetalningsintervalldiagram

(1) Betalningsdatum <=03-01-15 (scenarier 1–3)(1) Betalningsdatum <=03-01-15 (scenarier 1–3)

(2) Betalningsdatumet infaller mellan 03-01-16 och 03-01-17 (scenario 4-9)(2) Betalningsdatumet infaller mellan 03-01-16 och 03-01-17 (scenario 4-9)

(3) Betalningsdatumet infaller mellan 03-01-18 och 03-01-20 (scenario 10-21)(3) Betalningsdatumet infaller mellan 03-01-18 och 03-01-20 (scenario 10-21)

I relation till scenariot ovan kan betalningsintervallen illustreras på följande sätt:

Återstående belopp per

normala kopplingsregler

(1) Om betalningen återfinns inom dessa intervall kan alla kopplingsposter avslutas med eller utan tolerans.

(2) Om betalningen faller återfinns dessa intervall kan inte alla kopplingsposter avslutas ens med tolerans.

Återstående belopp per

normala kopplingsregler

(1) Om betalningen återfinns inom dessa intervall kan alla kopplingsposter avslutas med eller utan tolerans.

(2) Om betalningen faller återfinns dessa intervall kan inte alla kopplingsposter avslutas ens med tolerans.

Återstående belopp per

normala kopplingsregler



(4) Betalningsdatumet infaller mellan 03-01-21 och 03-01-22 (scenario 22-27)(4) Betalningsdatumet infaller mellan 03-01-21 och 03-01-22 (scenario 22-27)

(5) Betalningsdatum infaller efter 03-01-22 (scenario 28-30)(5) Betalningsdatum infaller efter 03-01-22 (scenario 28-30)

(1) Om betalningen återfinns inom dessa intervall kan alla kopplingsposter avslutas med eller utan tolerans.

(2) Om betalningen faller återfinns dessa intervall kan inte alla kopplingsposter avslutas ens med tolerans.

Återstående belopp per

normala kopplingsregler

(1) Om betalningen återfinns inom dessa intervall kan alla kopplingsposter avslutas med eller utan tolerans.

(2) Om betalningen faller återfinns dessa intervall kan inte alla kopplingsposter avslutas ens med tolerans.

Återstående belopp per

normala kopplingsregler

(1) Om betalningen återfinns inom dessa intervall kan alla kopplingsposter avslutas med eller utan tolerans.

(2) Om betalningen faller återfinns dessa intervall kan inte alla kopplingsposter avslutas ens med tolerans.
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Tillägget för prediktion om sen betalning
2019-10-14 • 4 minutes to read

Vad baseras förutsägelser på?

NOTENOTE

Komma igång

Visa alla betalningsprediktioner

Det är viktigt för den övergripande ekonomiska situationen i ett företag att effektivt hantera kundfordringar.
Tillägget för prediktion om sen betalning hjälper dig att minska utestående kundfordringar och finjustera din
insamlingsstrategi genom att förutsäga om försäljningsfakturor kommer att betalas i tid eller inte. Om till
exempel om en betalning förutsägs att bli försenad kanske du bestämmer dig för att ändra villkoren för kundens
betalningsmetod.

Tillägget för prediktion om sen betalning använder en prediktiv modell som vi har utvecklat i Azure Machine
Learning Studio och utbildat genom att använda data som representerar ett antal små och medelstora företag.
Även om vi redan har utbildat och utvärderat den kommer vår prediktiva modell fortsätta att lära sig av dina
data. Ju mer du använder modellen och ju mer data du matar den med, desto mer exakta blir förutsägelserna.
Som standard utvärderar tillägget modellen och uppdateras förutsägelser varje vecka. Du kan emellertid
uppdatera förutsägelser när som helst genom att välja åtgärden Uppdatera prediktion på sidan
Kundreskontratransaktioner.

Vi använder lite av din bearbetningstid varje vecka när vi utvärderar modellen och uppdaterar dina prediktioner. Förutom
att manuellt uppdatera dina prediktioner finns det andra åtgärder som förbrukar bearbetningstid, t.ex. när du utbildar
modellen (som du kan göra om du nyligen har lagt till data) och när du utvärderar modellen (som tittar på modellens
kvalitet).

Tillägget är gratis i Business Central och vi erbjuder en prenumeration på Azure Machine Learning.
Prenumerationen har 30 minuters bearbetningstid per månad. Om du behöver tid kan du skapa din egna
prediktiva modell och använda den i stället. Mer information finns i avsnittet Bygga din egen prediktiva modell
senare i det här avsnittet.

När du öppnar ett bokfört försäljningsdokument, visas ett meddelande längst upp på sidan. Om du vill använda
tillägget för prediktion om sen betalning kan du ansluta dig genom att välja Aktivera i meddelandet. Alternativt
kan konfigurera tillägget manuellt. Om du till exempel ångrar att du avfärdat meddelandet.

Om du vill aktivera tillägget manuellt följer du dessa steg:

1. Välj ikonen  och ange Anslutningar till tjänst och välj sedan relaterad länk.
2. Välj alternativet Inställningar för prediktion om sen betalning och fyll sedan i fälten efter behov.

Om du aktiverar tillägget visas panelen Betalningen förutsägs vara försenad i rollcentret för chef. Panelen
visar antalet betalningar som förutsägs vara försenade och låter dig öppna sidan Kundreskontratransaktioner
där du kan gå på djupet med de bokförda fakturorna. Det finns tre kolumner att ta hänsyn till:

Sen betalning - anger om betalningen av fakturan förutsägs vara försenad.
Prediktionssäkerhet - anger hur tillförlitlig bör anse att prediktionen är. Hög innebär att prediktionen är



TIPTIP

Visa Betalningsprediktion för ett visst försäljningsdokument

Skapa din egen prediktiva modell

NOTENOTE

Du använder din modell istället för vårDu använder din modell istället för vår

Se även

minst 90 % säker, mellan ligger mellan 80 % och 90 % och låg är lägre än 80 %.
Prediktionssäkerhet % - visar den faktiska procentsatsen bakom säkerhetsgraden. Den här kolumnen visas
inte som standard, men du kan lägga till den om du vill. Mer information finns i Anpassa din arbetsyta.

Sidan Kundreskontratransaktioner visar också en faktabox till höger. När du granskar prediktioner kan informationen i
avsnittet kunddetaljer vara till hjälp. När du väljer fakturan i listan visar i avsnittet information om kunden. Den låter dig
också vidta omedelbara åtgärder. Om en kund t.ex. tappar sin plånbok kan du öppna kundkortet från faktaboxen och
spärra kunden för framtida försäljning.

Du kan också förutsäga sena betalningar i förväg. På sidorna försäljningsofferter, försäljningsorder och
försäljningsfakturor kan du använda åtgärden förutsäga betalning för att generera en prediktion för det
försäljning dokument som du visar.

Är du intereserad av att skapa din egen prediktiva modell? Du kan använda Azure Machine Learning Studio för
att bygga din egen prediktiva modell och använda den i Business Central. Om du vill använda egna modeller,
måste du prenumerera på Azure Machine Learning. Mer information finns i Azure Machine Learning Studio-
dokumentation.

Vi tillhandahåller emellertid ett enklare sätt att skapa och använda din egen prediktiva modell. Du kan dela data
från fakturor med våra förebyggande försök för Dynamics 365 Business Central i Azure Machine Learning och
låt vårt försök skapa och utbilda en prediktiv modell utifrån informationen vid ett senare tillfälle. För att dela dina
data, på sidan Inställningar för prediktion om sen betalning väljer du åtgärden Skapa min modell. Därefter
kommer prediktioner att baseras på din modell och dina data, inte våra.

Kvaliteten på modellen är viktig. När vårt prediktiva försök använder dina data för att utbilda en modell bestämmer det
kvalitetsvärdet för modellen för i procent. Modellkvaliteten anger hur exakt modellens prediktioner kan antas vara. Flera
faktorer kan påverka kvaliteten på en modell. Till exempel kanske dessa faktorer är att det inte fanns tillräckligt med data
eller data eller att data inte innehöll tillräcklig variation. Du kan visa kvaliteten på den modell som du för närvarande
använder på sidan Inställningar för prediktion om sen betalning. Du kan också ange ett lägsta tröskelvärde för
modellkvalitet. Modeller med kvalitetsvärde under tröskelvärdet kommer inte att ge prediktioner.

Om du skapar en egen modell i Azure Machine Learning Studio utan att använda verktyg i Business Central,
måste du ange dina autentiseringsuppgifter så att Business Central har åtkomst till modellen. Detta kan göras
med ett par steg:

1. Välj ikonen  och ange Inställningar för prediktion om sen betalning och välj sedan relaterad länk.
2. Markera kryssrutan Använd Min Azure prenumeration.
3. I fältet Vald modell, välj Min modell.
4. På snabbfliken mina autentiseringsuppgifter för modell, ange API-URL och API-nyckel för din modell.

Azure Machine Learning Studio-dokumentation
Anpassa Business Central med tillägg

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=861765
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2086310
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=861765


Välkommen till Dynamics 365 Business Central



Fakturera förskottsbetalningar
2019-10-14 • 2 minutes to read

OM DU VILL GÅ TILL

Ställa in förskottsbetalningsgrupper och nummerserie och
ställa in standardvärden för procentuell förskottsbetalning för
kunder, leverantörer och artiklar.

Konfigurera förskottsbetalningar

skapa en order, justera förskottsbetalningsbeloppen och
skicka ut en faktura för förskottsbetalningsbeloppen.

Skapa förskottsfakturor

skicka ut en ytterligare förskottsfaktura, antingen för
ytterligare artiklar eller för en ytterligare deposition på den
ursprungliga ordern, eller skicka ut en kreditnota för
förskottsbetalning.

Korrigera förskottsbetalningar

Se även

Förskottsbetalningar är betalningar som faktureras och bokförs för en försäljnings- eller inköpsorder före
slutfaktureringen. Du kan till exempel kräva en deposition innan du tillverkar artiklar mot order eller också kan du
kräva betalning innan du levererar artiklar till en kund. Med hjälp av funktionen för förskottsbetalning kan du
fakturera och inkassera depositioner från kunder eller betala depositioner till leverantörer. På så sätt kan du se till
att alla betalningar bokförs mot en faktura.

Förskottsbetalningskrav kan definieras för en kund eller leverantör för alla artiklar eller valda artiklar. När du har
gjort de nödvändiga inställningarna kan du generera förskottsfakturor från försäljnings- och inköpsorder för det
beräknade förskottsbeloppet. Du ändra beloppet på fakturan om det behövs. Du kan till exempel ange ett totalt
belopp för hela ordern. Du kan även skicka ytterligare förskottsfakturor om, till exempel, ytterligare artiklar läggs
till i ordern. Du kan öka antal eller lägga till nya rader på en order efter att du har skickat ut en förskottsbetalning,
och du kan bokföra en ny förskottsfaktura. Om du vill ta bort en rad som en förskottsbetalning redan har
fakturerats för, måste du skicka ut en kreditnota för förskottsbetalningen innan du kan ta bort raden.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.

Genomgång: Lägga upp och fakturera förskottsbetaln., försäljning
Ekonomi
Arbeta med Business Central



Konfigurera förskottsbetalningar
2019-10-14 • 3 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

Så här lägger du till konton för förutbetalda poster i
bokföringsinställningarna

TIPTIP

Om du vill att din kund ska betala innan ni levererar till dem eller om er leverentör kräver att ni betalar innan dem
levererar till er kan du använda Förskottsbetalningsfunktionen Funktionen låter dig fakturera och inkassera
depositioner från kunder eller betala depositioner till leverantörer och för att säkerställa att alla delbetalningar
bokförs mot en faktura. För mer information, se Skapa förskottsfakturor.

Innan du kan bokföra förskottsfakturor måste du skapa bokföringskonton i redovisningen och ange nummerserier
för förskottsbetalningsdokument. Du måste ange ett konto för förskottsbetalningar som relaterar till försäljning
och ett konto för förskottsbetalningar som rör inköp. Du kan ange samma bokföringskonton som ska användas för
alla förskottsbetalningar som är kopplade till alla rörelsebokföringsmallar eller produktbokföringsmallar, eller så
kan du ange specifika konton för särskilda bokföringsmallar för försäljning respektive inköp. Detta beror på ditt
företags behov av att följa upp förskottsbetalningar.

Du kan ange procentandelen av radbeloppet som ska faktureras som förskottsbetalning, för en kund eller
leverantör, för alla artiklar eller valda artiklar. När du har gjort de nödvändiga inställningarna kan du skapa
förskottsfakturor från försäljnings- och inköpsorder. Du kan använda standardprocentandelarna för varje
försäljnings- eller inköpsrad eller ändra beloppet om det behövs. Till exempel, en totalsumma för hela ordern.

Eftersom det förutbetalda beloppet hör till köparen ända tills han/hon har mottagit varan eller tjänsten måste du
lägga upp redovisningskonton för förskottsbetalningarna tills slutfakturan är bokförd. Förskottsbet. för försäljning
måste registreras på ett skuldkonto tills artiklarna är levererade. Förskottsbet. för inköp måste registreras på ett
tillgångskonto tills artiklarna är levererade. Du måste dessutom skapa ett separat redovisningskonto för varje
moms-ID.

Beroende på ditt land eller din region, kan ytterligare inställningar krävas. Mer information finns i listan över relaterade
artiklar i avsnittet Se även.

1. Välj ikonen  och ange Bokföringsinställningar och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan Bokföringsinställningar fyller du i följande fält:

Förskottsbet.konto, försäljning
Förskottsbet.konto, inköp

Om fälten inte visas på sidan Bokföringsinställningar kan du använda den vågräta rullningslisten längst ned på sidan för
att rulla åt höger.

Om du redan inte har konfigurerat redovisningskonton för förskottsbetalningarna kan du öppna sidan
Redovisningskontolista från relevant kontofält.



Så här skapar du nummerserier för dokument för förskottsbetalning

NOTENOTE

Ställa in Procentandelar, förskottsbetalning för artiklar, kunder och
leverantörer

Så här fastställer du vilken förskottsbetalda procentandel som har första prioritetSå här fastställer du vilken förskottsbetalda procentandel som har första prioritet

1. Välj ikonen  och ange Försäljningsinställningar och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan Försäljningsinställningar fyller du i följande fält:

Försk.fakt.nr.serie (bokförd)
Försk.kredit.nr.serie (bokförd)

3. Välj ikonen  och ange Inköpsinställningar och välj sedan relaterad länk.

4. På sidan Inköpsinställningar fyller du i följande fält:

Försk.fakt.nr.serie (bokförd)
Försk.kredit.nr.serie (bokförd)

Du kan använda samma nummerserier för förskottsfakturor och vanliga fakturor eller använda olika nummerserier. Om du
använder olika serier får dessa inte överlappa, d.v.s. det får inte finnas några nummer som finns med i båda serierna.

Du kan ställa in en artikels standardprocentandel för alla kunder, en specifik kund eller en kundprisgrupp.

1. Välj ikonen  och ange Artiklar och välj sedan relaterad länk.
2. Välj en artikel och välj sedan åtgärden Procentandel för förskottsbet.
3. På sidan Procentandelar, förskottsbetalning för försäljning fyller du i följande fält: Placera markören över

ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Du kan ställa in en kunds eller leverantörs standardprocentandel för förskottsbet. för alla artiklar och alla typer av
försäljningsrader. Ange detta på kundkortet eller leverantörskortet.

1. Välj ikonen  och ange Kunder och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna kort för en kund.
3. Fyll i fältet Förskottsbetalning %.
4. Upprepa stegen för andra kunder eller för leverantörer.

En order kan ha en procentandel för en förskottsbet. i försäljningshuvudet och i olika procentandelar för artiklarna
på raderna. Om du vill fastställa vilken förskottsbetald procentandel som kopplas till varje försäljningsrad letar
systemet efter den förskottsbetalda procentandelen i följande ordning, och använder den första standardinställda
det hittar :

1. En procentandel för förskottsbet. för artikeln på raden och kunden som ordern är till.
2. En procentandel för förskottsbet. för artikeln på raden och kundprisgruppen som kunden hör till.
3. En procentandel för förskottsbet. för artikeln på raden för alla kunder.
4. Procentandelen för förskottsbet. i försäljnings- eller inköpshuvudet.

Procentandelen för förskottsbet. på kundkortet kommer således endast att användas om det inte finns en inställd
procentandel för förskottsbet. för artikeln. Om du ändrar innehållet i fältet Förskottsbetalning % i försäljnings-
eller inköpshuvudet efter att du har skapat raderna uppdateras den procentuella förskottsbetalningen. Detta gör
det enkelt att upprätta en order med en fast procentandel för förskottsbet., utan att ta hänsyn till procentandelen
som ställts in för artiklar.



 Se även
Fakturera förskottsbetalningar
Genomgång: Lägga upp och fakturera förskottsbetaln., försäljning
Beräkna moms på varor och tjänster på förskottsbetalningar i Australien
Beräkna moms på varor och tjänster på förskottsbetalningar i Nya Zeeland
Så här fungerar i redovisningen och kontoplanen
Ekonomi
Arbeta med Business Central

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Australia/how-to-calculate-goods-and-services-tax-on-prepayments
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/NewZealand/how-to-calculate-goods-and-services-tax-on-prepayments


Skapa förskottsfakturor
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här skapar du en förskottsfaktura

Om du vill att dina kunder ska betala innan du levererar en order till dem eller om en leverantör kräver att du
betalar innan de levererar en order till dig, kan du använda funktionen för förskottsbetalning.

När du har skapat en försäljnings- eller inköpsorder kan du skapa en förskottsfaktura. Du kan använda
standardprocentandelarna för varje försäljnings- eller inköpsrad eller ändra beloppet om det behövs. Till exempel,
en totalsumma för hela ordern.

I följande procedur beskrivs hur du fakturerar en förskottsbetalning för en försäljningsorder. Momenten är
liknande för en inköpsorder.

1. Välj ikonen  och ange Försäljningsorder och välj sedan relaterad länk.

2. Skapa en ny försäljningsorder. Mer information finns i Sälja produkter.

På snabbfliken Förskottsbetalning fylls fältet Förskottsbetalning % fylls i automatiskt om det finns en
standardprocentandel för förskottsbetalning på kundkortet. Du kan ändra innehållet i fältet. Procentandelen
för förskottsbetalning kopieras bara från huvudet till de rader där standardprocentandelen inte kopieras
från artikeln.

Om fältet Komprimera förskottsbetalning är markerat kombineras rader på fakturan om:

De har samma redovisningskonto för förskottsbetalningar, enligt de allmänna bokföringsinställningarna.
De har samma dimensioner.

Låt fältet vara tomt om du vill skapa en förskottsfaktura med en rad för varje försäljningsorderrad som det
finns en procentandel för förskottsbetalning för.

3. Fyll i försäljningsraderna.

Om standardprocentandelar för förskottsbetalning har angetts för artiklarna kopieras de automatiskt till
fältet Förskottsbetalning % på raden. Annars kopieras den förskottsbetalda procentandelen från huvudet.
Du kan ändra innehållet i fältet Förskottsbetalning % på raden.

4. Om du vill koppla en procentandel för förskottsbetalning till hela ordern ändrar du fältet
Förskottsbetalning % i huvudet när du har fyllt i raderna.

5. Visa det totala förskottsbeloppet genom att välja åtgärden statistik.

Om du vill justera det totala förskottsbetalningsbeloppet för ordern kan du ändra innehållet i fältet
Förskottsbetalningsbelopp på sidan Förs.orderstatistik.

Om fältet Priser inkl. moms är markerat, kan fältet Förskottsbetalningsbelopp inkl moms redigeras

Om du ändrar innehållet i fältet Förskottsbetalningsbelopp fördelas beloppet proportionellt på alla rader,
förutom på de rader där värdet 0 i fältet Förskottsbetalning %.

6. Du skriver ut en testrapport innan du bokför en förskottsfaktura genom att välja åtgärden
Förskottsbetalning och sedan välja åtgärden Testrapport för förskottsbetalning.

7. Du bokför en förskottsfaktura genom att välja åtgärden Förskottsbetalning och sedan åtgärden Bokför
förskottsfaktura.



NOTENOTE

Se även

Om du vill bokföra och skriva ut förskottsfakturan väljer du åtgärden Bokför och skriv ut faktura på
förskottsbet..

Du kan skicka ut ytterligare förskottsfakturor för ordern. Om du vill göra detta höjer du
förskottsbetalningsbeloppet på minst en rad, justerar dokumentdatumet om det behövs och bokför sedan
förskottsfakturan. En ny faktura skapas för skillnaden mellan de förskottsbetalningsbelopp som hittills har
fakturerats och det nya förskottsbetalningsbeloppet.

Om du befinner dig i Nordamerika kan ändra du inte procentandelen för förskottsbetalning när förskottsfakturan har
bokförts. Detta förhindras i den amerikanska versionen av Business Central eftersom beräkning av moms på annat sätt blir
felaktiga.

När du vill bokföra resten av fakturan bokför du den som en vanlig faktura. Förskottsbetalningsbeloppet dras
automatiskt av från beloppet som ska betalas.

Fakturera förskottsbetalningar
Genomgång: Lägga upp och fakturera förskottsbetaln., försäljning
Ekonomi
Arbeta med Business Central



Korrigera förskottsbetalningar
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här korrigerar du en förskottsbetalning

Se även

Du kan korrigera en order efter att du har bokfört en förskottsfaktura för den. Du kan lägga till nya rader på en
order efter att du har skickat ut en förskottsbetalning, och sedan kan du bokföra en ny förskottsfaktura. Du kan
däremot inte ta bort en rad från en order efter en förskottsbetalning har fakturerats för raden.

I följande procedur beskrivs hur du skapar en kreditnota för förskottsbetalning för att annullera alla fakturerade
förskottsbetalningar för en order.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Försäljningsorder och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna den aktuella försäljningsordern.

3. Välj åtgärden Förskottsbetalning och välj sedan åtgärden Bokför kreditnota för förskottsbetalning
eller åtgärden Bokför och skriv ut kreditnota för förskottsbetalning.

4. På sidan Försäljningskreditnota fortsätter du att korrigera de aktuella transaktionerna för varje
försäljningskreditnota. Mer information finns i Behandla försäljningsreturer eller annulleringar.

Om du vill minska antalet i fältet Radbelopp måste du först öka procentandelen för förskottsbetalning på raden så
att värdet i fältet Radbelopp, förskottsbetalning inte blir lägre än värdet i fältet Fakturabelopp,
förskottsbetalning.

5. För att göra en förskottsfaktura för eventuella nya rader i försäljningsmeddelandet väljer du åtgärden
Förskottsbetalning och väljer sedan åtgärden Bokför förskottsfaktura eller åtgärden Bokför och skriv
ut faktura på förskottsbet..

6. Om du vill utfärda en ytterligare förskottsfaktura på minst en rad och bokför sedan förskottsfakturan. En ny
faktura skapas för skillnaden mellan förskottsbetalningsbeloppen som fakturerats och de nya
förskottsbetalningsbeloppen.

Fakturera förskottsbetalningar
Genomgång: Lägga upp och fakturera förskottsbetaln., försäljning
Ekonomi
Arbeta med Business Central



Hantera bankkonton
2019-10-14 • 2 minutes to read

NOTENOTE

OM DU VILL GÅ TILL

Stämma av bankkonton i samband med
betalningsbehandling på sidan
Betalningsavstämningsjournal.

Koppla utbetalningar automatiskt och stämma av
bankkonton

Du kan stämma av bankkonton inklusive checktransaktioner
som en separat aktivitet på sidan Bankkontoavstämning.

Stämma av bankkonton separat

bokföra överföringar mellan bankkonton i samma valuta
eller olika valutor.

Överföra banktillgångar

Se även

Starta en gratis provperiod!

Du måste regelbundet stämma av dina banktransaktionerna i Business Central med de relaterade
transaktionerna på dina bankkonton i din bank och sedan bokföra saldot till ditt bankkonto. Du kan utföra
denna aktivitet antingen som en del av bearbetning av betalningarna som representeras på kontoutdraget i
Betalningsavstämningsjournal. Alternativt kan du utföra åtgärden separat från betalningsbehandlingen på
sidan bankkontoavstämning där du matchar (synkronisera) bankutdragets rader i den vänstra rutan med
dina interna bankkontotransaktioner i den till höger. På båda sidor kan du fylla i bankutdragsinformationen
genom att importera en fil eller mata in och använda automatiskt matchande förslag.

I Nordamerika kan du också utföra bankavstämning på sidan Bank poster kalkylblad som passar bättre för kontroller
och inlåning men inte erbjuder import av bankutdragsfiler. Du använder den här sidan i stället för sidan
bankkontoavstämning, avmarkera fälten Bankavstämning med auto. match på sidan Redovisningsinställningar.
Mer information finns i avsnittet ”stämma av bankkonton” under Förenta staterna: lokal funktion.

Ibland kan du överföra belopp mellan bankkontot i Business Central för att visa överföringar på din bank. Du
utför denna aktivitet på sidan redovisningsjournal på olika sätt beroende på pengarnas valuta.

Innan du kan hantera bankkonton, måste du registrera varje bankkonto som bankkontokort. Dessutom måste
du skapa elektroniska tjänster som du kan använda för kontoutdragsimport-och betalningsfilexport. Mer
information finns i Skapa bankkonton.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.

Ställa in bankverksamhet
Hantera kundreskontra
Hantera Leverantörsreskontra
Arbeta med Business Central
Allmänna affärsfunktioner

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847861


Koppla utbetalningar automatiskt och stämma av
bankkonton
2019-10-14 • 2 minutes to read

OM DU VILL GÅ TILL

Koppla betalningar för att öppna kund- eller
leverantörsreskontratransaktioner genom att importera ett
kontoutdrag och stämma av bankkonton när alla
betalningar är kopplade.

Stämma av betalningar genom att använda automatisk
koppling

Koppla betalningar manuellt genom att visa detaljerad
information om matchade data och förslag om att öppna
kandidattransaktioner att koppla betalningar till.

Så här granskar och kopplar du betalningar efter
automatisk koppling

Lös betalningar som inte kan kopplas automatiskt till deras
relaterade öppna transaktioner. Till exempel för att beloppen
skiljer sig eller för att en relaterad transaktion inte finns.

Så här stämmer du av betalningar som inte kan kopplas
automatiskt

Koppla text på betalningar till specifika kund-, leverantörs-
eller redovisningskonton för att alltid bokföra
återkommande inbetalningar eller kostnader på dessa
konton när det inte finns dokument att applicera dem på.

Så här mappar du text på återkommande betalningar till
konton för automatisk avstämning

Se även

Du måste regelbundet stämma av din bank, kundfordringar och konto för kundreskontra genom att koppla
betalningar som är registrerade i banken till deras motsvarande obetalda fakturor och kreditnotor eller andra
öppna transaktioner i Business Central.

Du kan utföra denna aktivitet på sidan Betalningsavstämningsjournal genom att importera ett kontoutdrag
eller feed för att snabbt registrera utbetalningarna. Betalningarna används för att öppna leverantörs- eller
kundreskontratransaktioner baserat på matchningar mellan betalningstexten och transaktionsinformation. Du
kan granska och ändra automatiska kopplingar, innan du bokför journalen. Du kan välja att avsluta alla öppna
bankkontotransaktioner som relateras till kopplade transaktioner, när du bokför journalen. Bankkontot
avstäms automatiskt, när alla utbetalningar kopplas.

Du kan också stämma av bankkonton utan att samtidigt utföra betalningar. Du utför detta arbete på sidan
Bankkontoavstämning. Mer information finns i Stämma av bankkonto separat.

Om du vill aktivera import av bankutdrag som en bankfeed måste du först skapa och aktivera Envestnet
Yodlee Bank Feeds-tjänsten och sedan länka dina bankkonton till relaterade onlinebankkonton. Mer
information finns i Ställ in tjänsten Envestnet Yodlee Bank Feeds.

Du kan alternativt använda funktionen för bankdatakonvertering om du vill få en bankutdragsfil i något
format konverterad till en dataström som du kan importera till Business Central. Mer information finns i
Konfigurera bankdatakonverteringstjänsten.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.

Hantera kundreskontra
Försäljning



Arbeta med Business Central



Stämma av bankkonton separat
2019-10-14 • 5 minutes to read

NOTENOTE

TIPTIP

Stämma av bankkonton i Business Central med rapporter har fått från banken, börjar du med att fylla i den
vänstra rutan på sidan bankkontoavstämning med bankutdragsinformation som måste matcha (synkronisera)
med redovisningstransaktioner för bankkontot i den högra rutan. Ett smart sätt att fylla i bankutdragsrader är
genom att importera en bankkontoutdragsfil eller feed.

I Nordamerika kan du också utföra detta arbete på sidan Bank poster kalkylblad som passar bättre för kontroller och
inlåning men inte erbjuder import av bankutdragsfiler. Du använder den här sidan i stället för sidan
bankkontoavstämning, avmarkera fälten Bankavstämning med auto. match på sidan Redovisningsinställningar.
Mer information finns i avsnittet ”stämma av bankkonton” under Förenta staterna: lokal funktion.

Du kan också stämma av bankkonton på sidan Betalningsavstämningsjournal. Eventuella öppna
bankkontotransaktioner som relateras till kopplade kund- eller leverantörsreskontratransaktionerna kommer att avslutas
när du väljer Bokför betalningar och stäm av bankkonton. Detta betyder att bankkontot stäms av automatiskt för
betalningar som du bokför med journalen. Mer information finns i Stämma av betalningar genom att använda automatisk
koppling.

Om du vill aktivera import av bankutdrag som en bankfeed måste du först skapa och aktivera Envestnet Yodlee
Bank Feeds-tjänsten och sedan länka dina bankkonton till relaterade onlinebankkonton. Mer information finns i
Ställ in tjänsten Envestnet Yodlee Bank Feeds.

Raderna på sidan Bankkontoavstämning är uppdelade i två rutor. Rutan Bankkontoavstämning visar
antingen importerade banktransaktioner eller transaktioner med utestående utbetalningar. Rutan
Bankkontotransaktioner visar transaktionerna på bankkontot.

Aktiviteten att hitta och koppla transaktioner som ska stämmas av benämns som matchning. Du kan välja att
utföra matchning automatiskt genom att använda funktionen Matcha automatiskt. Alternativt kan manuellt
välja rader i båda fönster för att koppla varje kontoutdragrad till en eller flera motsvarande
bankkontotransaktioner och sedan använda Matcha manuellt funktionen. Kryssrutan Kopplad markeras på
rader där transaktioner matchas.

Du kan fylla i rutan Kontoutdragrader på sidan Bankkontoavstämning på följande sätt:

Automatiskt, genom att använda funktionen Importera bankutdrag för att fylla i raderna enligt faktiska
bankkontotransaktioner som baseras på en fil som tillhandahålls i banken.
Manuellt genom att använda funktionen Föreslå rader för att fylla i raderna med transaktioner för fakturor
som har utestående utbetalningar.

När värdet i fältet Totalt saldo i rutan Bankutdragsrader är lika med värdet i fältet Saldo att stämma av i
rutan Bankkontotransaktioner kan du välja åtgärden Bokför för att stämma av de kopplade
bankkontotransaktionerna. Alla icke godkända bankkontotransaktioner kommer att stå kvar på sidan vilket
innebär att betalningar som ska bearbetas för bankkonto inte återspeglas i det senaste bankkontoutdraget eller
att några betalningar mottogs via checkar.



NOTENOTE

Så här fyller du i bankavstämningrader genom att importera ett
kontoutdrag

Så här fyller du i bankavstämningrader med funktionen Föreslå rader

Så här matchar du automatiskt kontoutdragrader med
bankkontotransaktioner

Om kontoutdragrader hör till checktransaktioner, kan du inte använda de matchningsfunktionerna. I stället måste du välja
åtgärden Koppla trans. och sedan välja den relevanta checktransaktionen att matcha kontoutdragraden med.

1. Välj ikonen  och ange Bankkontoavstämning och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Ny.
3. Välj ett bankkonto i fältet Bankkontonr. Bankkontotransaktionerna som finns på bankkonto, visas i rutan

Bankkontotransaktioner.
4. Ange datumet på kontoutdraget från banken i fältet Kontoutdragets datum.
5. Ange saldot på kontoutdraget från banken i fältet Kontoutdragets slutsaldo.
6. Om du har en bankutdragsfil väljer du åtgärden Importera bankutdrag.
7. Leta upp filen och välj sedan knappen Öppna för att importera banktransaktionerna till raderna på sidan

Bankkontoavstämning.

1. På sidan Bankkontoavstämning väljer du åtgärden Föreslå rader.
2. Ange det tidigaste bokföringsdatumet för transaktionsavstämningen i fältet Startdatum.
3. Ange det senaste bokföringsdatumet för transaktionsavstämningen i fältet Slutdatum.
4. Om du vill att föreslå checktransaktion istället för bankkontotransaktioner markerar du kryssrutan Ta med

checkar.
5. Välj OK.

Sidan erbjuder automatiska matchande funktioner som ska användas för betalningar till deras relaterade öppna
transaktioner på en matchande text på bankutdragsraden (vänster ruta) med text på en eller flera
redovisningstransaktioner för bankkontot (höger ruta). Observera att du kan skriva över de föreslagna
automatiska applikationerna och du kan välja att inte använda automatiska applikationer alls. Mer information
finns i nästa procedur:

1. På sidan Bankkontoavstämning väljer du åtgärden Matcha automatiskt. Sidan Matcha
banktransaktioner öppnas.

2. Ange antalet dagar före och efter bankkontotransaktionbokföringsdatumet som funktionen ska söka i för
att matcha bokföringsdatum i bankkontoutdraget i fältet Bokföringsdatumtolerans (dagar).

Om du anger 0 eller lämnar fältet tomt kommer funktionen Matcha automatiskt endast söka efter
matchande bokföringsdatum på bankkontotransaktionbokföringsdatumet.

3. Välj OK.

Alla kontoutdragrader och bankkontotransaktioner som kan matchas ändrar till grönt teckensnitt och
Kopplat kryssrutan markeras.

4. Markera kontoutdragraden och välj sedan åtgärden Ta bort matchning.



Så här matchar du manuellt bankutdragsrader med
bankkontotransaktioner

Så här skapar du saknade transaktioner för att matcha med
banktransaktioner

Se även

1. På sidan Bankkontoavstämning markerar du en okopplad rad i rutan Kontoutdragrader.

2. I rutan Bankkontotransaktioner markerar du en eller flera bankkontotransaktioner som kan matchas
med den valda kontoutdragraden. Om du vill välja flera rader, tryck och håll ned CTRL-tangenten.

3. Välj åtgärden Matcha manuellt.

Den valda kontoutdragraden och de valda bankkontotransaktionerna ändrar till grönt teckensnitt och
Kopplat kryssrutan i det högra fönstret markeras.

4. Upprepa moment 1 till och med 3 för alla kontoutdragrader som inte matchas.

5. Markera kontoutdragraden och välj sedan åtgärden Ta bort matchning.

Ibland kan det hända att ett kontoutdrag från banken innehåller belopp som motsvarar en avgift eller
räntekostnad. Sådana banktransaktioner kan inte matchas, eftersom inga relaterade transaktioner finns i
Business Central. Du måste sedan bokföra en journalrad för varje transaktion för att skapa en artikelrelaterad
transaktion som den kan matchas med.

1. På sidan Bankkontoavstämning väljer du åtgärden Överföring till redovisningsjournal.

2. På sidan Bankavst. trans. åt redov.jnl anger du vilka redovisningsjournalen om du vill använda och
klickar på knappen OK.

Sidan Redovisningsjournal öppnas med nya journalrader för alla bankrapportrader med saknade
transaktioner.

3. Fyll i journalraden med information, till exempel motkonton. Mer information finns i Arbeta med
Redovisningsjournaler.

4. Välj åtgärden Testrapport - om du vill granska resultatet av bokföringen innan du bokför. Rapporten
bankkontoutdrag öppnas och visar samma fält som rubrik på sidan Bankkontoavstämning.

5. Välj åtgärden Bokföra.

När transaktionen har bokförts går du vidare och matchar bankkontotransaktionen med den.

6. Uppdatera eller öppna sidan Bankkontoavstämning igen. Den nya transaktionen ska visas i fönstret
Bankkontotransaktioner.

7. Matcha kontoutdragraden till bankkontotransaktionen, antingen manuellt eller automatiskt.

Hantera bankkonton
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Överföra banktillgångar
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här bokför du en överföring mellan bankkonton med samma
valutakod

Så här bokför du överföringar mellan bankkonton med olika
valutakoder

Ibland kan du behöva överföra ett belopp från ett bankkonto till ett annat. För att göra detta måste du bokföra en
transaktion i redovisningsjournalen. Uppgiften varierar beroende på om bankkontona använder samma valuta
eller olika valutor.

1. Välj ikonen  och ange Redovisningsjournal och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten Bokföringsdatum och Verifikationsnr på en .
3. Ange Bankkonto i fältet Kontotyp.
4. I fältet Kontonr väljer du det bankkonto som du vill överföra pengarna från.
5. Ange det belopp som ska överföras i fältet Belopp.
6. Välj åtgärden visa fler kolumner för att se alla tillgängliga fält.
7. I fältet Motkontotyp väljer du Bankkonto.
8. I fältet Balanskontonr väljer du det bankkonto som du vill överföra pengarna till.
9. Bokför journalen.

För att överföra pengar mellan bankkonton som använder olika valutor måste du bokföra två
redovisningsjournalrader.

1. Välj ikonen  och ange Redovisningsjournal och välj sedan relaterad länk.

2. Skapa två journalrader och fyll i fälten Bokföringsdatum och Verifikationsnr.

3. På den första journalraden anger du Bankkonto i fältet Typ.

4. I fältet Kontonr väljer du det bankkonto som du vill överföra pengarna från.

5. I fältet Belopp anger du beloppet i samma valuta som bankontot. Ange kreditbelopp med ett minustecken.
Ange debetbelopp utan ett minustecken.

6. I fältet Motkontotyp väljer du Bankkonto.

7. I fältet Balanskontonr väljer du det bankkonto som du vill överföra pengarna till.

8. På den andra journalraden anger du Bankkonto i fältet Typ.

9. I fältet Kontonr väljer du det bankkonto som du vill överföra pengarna till.

10. I fältet Belopp anger du beloppet i samma valuta som bankontot. Ange kreditbelopp med ett minustecken.
Ange debetbelopp utan ett minustecken.

11. I fältet Motkontotyp väljer du Bankkonto.

12. I fältet Balanskontonr väljer du det bankkonto som du vill överföra pengarna från.



Se även

NOTENOTE
Om de valutakurser som används i journalen inte är samma som valutakurserna på sidan Valutakurser skapar du en
tredje rad för valutavinsten eller valutaförlusten. Ange Redovisningskonto i fältet Kontotyp. Ange numret för
redovisningskontot för valutavinster och valutaförluster i fältet Kontonr. Ange valutavinsten eller valutaförlusten i
fältet Belopp med eller utan ett minustecken för respektive kredit och debet.

13. Bokför journalen.

Hantera bankkonton
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Hantera koncerninterna transaktioner
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TILL GÅ TILL

Skapa dina koncerninterna leverantörer och kunder som så
kallade koncerninterna partners och konfigurera en
koncernintern kontoplan.

Koncerninterna inställningar

Du använder koncerninterna dokument eller journaler för att
bokföra transaktioner med koncerninterna partner.

Arbeta med koncerninterna dokument och journaler

Ordna och bearbeta ingående och utgående transaktioner
som du skickar till din koncerninterna partner.

Hantera koncerninterna in- och utkorgar

Organisationen kan bestå av flera företag, men kanske inte har motsvarande antal team inom redovisning och
administration. När du använder koncerninterna funktioner kan du göra affärer med dina dotterbolag och interna
partnerorganisationer på samma sätt som att arbeta med externa leverantörer och kunder. Du anger bara
koncernintern information en gång i tillämpliga dokument. Du kan använda funktioner som du redan känner till,
t.ex. hantering av leverantörsreskontra och kundreskontra. Genom att koppla funktioner för kontoplanen och
dimensioner kan du försäkra dig om att informationen visas på rätt plats.

Det finns fyra huvudsakliga fördelar med koncerninterna funktioner:

Ökad produktivitet till följd av tidsbesparingar och förenklade transaktioner
Minimerad felpotential eftersom informationen endast behöver registreras en gång och automatiserade
processer över hela systemet.
Fullständig redovisningsspårning och full insyn i affärsaktiviteter och transaktionshistorik
Effektiva, kostnadseffektiva transaktioner med dotterbolag

Du har full kontroll över alla transaktionsdokument. Du kan t.ex. avvisa ett dokument som har skickats till dig och
därmed återföra bokföringar och ångra inleveranser/utleveranser som är inkorrekta. När du gör ett inköp från en
partner eller ett dotterbolag kan du uppdatera inköpsordern så länge som det säljande bolaget inte har levererat
några varor.

När du skapar en transaktion behöver du inte ange konton för en enskild räkenskapsbok, utan helt enkelt ange
moderbolaget. De koncerninterna funktionerna skapar rader i redovisningsjournaler resulterar i att räkenskaperna
balanseras för de båda företag som är involverade i en transaktion. I Kundreskontra och Leverantörsreskontra
tilldelar du en koncernintern partnerkod till kunder och leverantörer. Alla order och fakturor som sedan genereras
och som gäller transaktioner med dessa företag resulterar i att motsvarande dokument skapas i partnerföretaget
och att konton balanseras korrekt.

När du har ställt in affärspartner som kunder och leverantörer i systemet och tilldelat dem koncerninterna
partnerkoder, är det möjligt att utbyta koncerninterna inköps - och försäljningsdokument, inklusive artiklar och
artikelomkostnader. Koncerninterna funktioner tillåter koncerninterna transaktioner mellan flera databaser, t.ex. i
olika länder/regioner samt flera valutor, olika kontoplaner, olika dimensioner och olika artikelnumrering.

Att konsolidera ekonomiska data kan vara särskilt användbart i samband med koncerninterna processer. Mer
information finns i Konsolidera ekonomiska data från flera företag.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.



Se även

Starta en gratis provperiod!
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Koncerninterna inställningar
2019-10-14 • 7 minutes to read

Så här konfigurerar du företag för koncerninterna transaktioner.

För att konfigurera koncerninterna partners

Så här ställer du in koncerninterna leverantörer och koncerninterna
kunder

Så här ställer du in koncernintern kontoplan

Om du vill skicka en transaktion (till exempel en försäljningsjournalrad) från ett företag och att motsvarande
transaktion (till exempel en inköpsjournalrad) skapas automatiskt i partnerföretaget, måste de berörda företagen
komma överens om en gemensam kontoplan och ange vilka dimensioner som ska användas för koncerninterna
transaktioner. Den koncerninterna kontoplanen kan till exempel vara en förenklad version av moderbolagets
kontoplan. Varje företag kopplar sin fullständiga kontoplan till den gemensamma kontoplanen, och varje företag
kopplar sina dimensioner till de företagsinterna dimensionerna.

Du måste också ställa in en koncernintern partnerkod för varje partnerföretag som godtas av alla företag, och
sedan tilldela dem till kundkort respektive leverantörskort genom att fylla i fältet koncernintern partnerkod.

Om du vill skapa eller ta emot koncerninterna rader med artiklar kan du använda egna artikelnummer eller lägga
upp partnerns artikelnummer för artikeln. Det gör du antingen i fältet Leverantörens artikelnr eller i fältet
Gemensamt artikelnr som är kopplat till artikelkortet. Du kan också använda funktionen Artikelkrossreferens:
För att mappa dina artiklars nummer till dina koncerninterna partners beskrivningar av artiklarna öppnar du
kortet för varje artikel och väljer sedan åtgärden Krossreferens för att ställa in korsreferenser mellan dina
artikelbeskrivningar och leverantörens.

Om du ska skapa koncerninterna försäljningstransaktioner där resurser ingår måste du fylla i fältet Ink.red.ktonr
konc.int partner på den aktuella resursens resurskort. Det här är numret på det koncerninterna
redovisningskontot i partnerföretaget som beloppet för resursen ska bokföras på. Mer information finns i Ange
resurser.

1. Välj ikonen  och ange Företagsinformation och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan företagsinformation fyller du i fälten Koncernintern partnerkod, Typ av koncernintern inkorg.

och Uppgifter om koncernintern inkorg. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

1. Välj ikonen  och ange Koncerninterna partner och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Ny.
3. På sidan Koncerninterna partners fyller du i fälten efter behov.

1. Välj ikonen  och ange Leverantörer och välj sedan relaterad länk.
2. Du kan också komma åt leverantören från fältet Leverantörsnr på sidan Koncerninterna partners.
3. Öppna kortet för en leverantör som är en koncernintern partner. Mer information finns i Registrera nya

leverantörer.
4. I fältet Koncernintern partnerkod markerar du den relevanta koncernintern partnerkoden.
5. Upprepa steg 1 till och med 4 för kunder.



  

  

Så här konfigurerar du den definierande koncerninterna kontoplanenSå här konfigurerar du den definierande koncerninterna kontoplanen

Så här exporterar du en koncernintern kontoplan:Så här exporterar du en koncernintern kontoplan:

Så här importerar du den koncerninterna kontoplanenSå här importerar du den koncerninterna kontoplanen

Så här kopplar du den koncerninterna kontoplanen till företagets kontoplanSå här kopplar du den koncerninterna kontoplanen till företagets kontoplan

Så här ställer du in standardredovisningskonton för koncernintern

Om en koncern med flera företag ska kunna göra koncerninterna transaktioner måste de komma överens om en
kontoplan som de använder som gemensam referens. Du måste komma överens med partnerföretagen om de
kontonummer som ska användas när ni skapar koncerninterna transaktioner. Koncernens moderbolag skapar till
exempel en förenklad version av sin kontoplan och exporterar den koncerninterna kontoplanen från företagets
databas till en XML-fil som distribueras till alla företag inom koncernen.

Om ditt företag är moderbolaget och har den definierande koncerninterna kontoplanen som din grupp kommer
att använda som en gemensam referens följer du proceduren: Konfigurera den koncerninterna kontoplanen.

Om ditt företag är ett dotterbolag och du har fått en XML-fil med den gemensamma koncerninterna kontoplanen
följer du proceduren: Att importera den koncerninterna kontoplanen.

1. Välj ikonen  och ange Konc.int. kontoplan och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Konc.int. kontoplan Accounts anger du varje konto på en rad på sidan.
3. Om den koncerninterna kontoplanen ska vara identisk med eller likna den vanliga kontoplanen kan du fylla i

sidan automatiskt genom att välja åtgärden Kopiera från kontoplan. Du kan redigera de nya raderna efter
behov.

För att din koncerninterna partner ska kunna importera den definierande kontoplanen måste du exportera den till
en fil.

1. Välj ikonen  och ange Konc.int. kontoplan och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Konc.int. kontoplan kan du välja åtgärden Exportera och sedan välja knappen Spara.
3. Ange filnamnet och sökvägen där du vill spara XML-filen och välj sedan knappen Spara.

När det finns en fil för den definierande koncerninterna kontoplanen, kan koncerninterna partnerföretag importera
den för att säkerställa att de har samma konton.

1. Välj ikonen  och ange Konc.int. kontoplan och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Konc.int. kontoplan kan du välja åtgärden Importera.
3. Välj filnamnet och sökvägen till XML-filen och välj sedan knappen Öppna.

Sidan Konc.int. kontoplan fylls i med en ny eller redigerad redovisningskontorad enligt den koncerninterna
kontoplanen i filen. Alla befintliga, ej relaterade rader på sidan ändras inte.

När du har definierat eller importerat den koncerninterna kontoplanen som du och de koncerninterna partnerna
har kommit överens om att använda, måste du koppla varje koncerninternt redovisningskonto till något av
företagets redovisningskonton och tvärtom. På sidan KI-kontoplan anger du hur de koncerninterna
redovisningskontona i inkommande transaktioner ska översättas till redovisningskonton från företagets kontoplan.

Om kontona i den koncerninterna kontoplanen har samma nummer som motsvarande konton i kontoplanen kan
du koppla kontona automatiskt.

1. Välj ikonen  och ange Konc.int. kontoplan och välj sedan relaterad länk.
2. Markera de rader som du vill koppla automatiskt och välj sedan åtgärden Koppla till konto med samma

nummer.
3. För varje koncerninternt redovisningskonto som inte har kopplats automatiskt fyller du i fältet Koppla till

redovisningskontonr.



  

  

partner

Så här ställer du in koncerninterna dimensioner

Definiera koncerninterna dimensionerDefiniera koncerninterna dimensioner

Så här importerar du koncerninterna dimensionerSå här importerar du koncerninterna dimensioner

När du skapar en koncernintern försäljnings- eller inköpsrad som du ska skicka som en utgående transaktion
anger du ett konto från den koncerninterna kontoplanen som standard för det konto i partnerns företag som
beloppet ska bokföras på. På sidan Kontoplan, för konton som du använder ofta utgående koncerninterna
försäljnings- eller inköpsrader, kan du ange ett standardredovisningskonto för koncerninterna partner. För
kundreskontrakonton kan du till exempel ange motsvarande leverantörsreskontrakonton från den koncerninterna
kontoplanen.

När du anger ett redovisningskonto i fältet Balanskontonr på en koncernintern rad med Koncernintern partner
i fältet Kontotyp fylls fältet Redov. konto för konc.int. partner.

1. Välj ikonen  och ange Kontoplan och välj sedan relaterad länk.
2. På raden för ett konto som används för koncerninterna transaktioner i fältet Std.kontonr. konc.int. part. anger

det koncerninterna redovisningskonto som partnern ska bokföra på när du bokför till redovisningskontot på
den raden.

3. Upprepa steg 2 för varje konto som du ofta anger i fältet Balanskontonr på en rad i en koncernintern journal
eller i ett koncerninternt dokument.

Om du och dina koncerninterna partner vill kunna utbyta transaktioner med tillhörande dimensioner måste ni
komma överrens om de dimensioner som ni alla kommer att använda. Koncernens moderbolag kan till exempel
skapa en förenklad version av sin uppsättning dimensioner, exportera de som koncerninterna dimensioner till en
XML-fil och distribuera den till företagen i koncernen. Varje dotterbolag importerar sedan XML-filen till sidan
Koncerninterna dimensioner och kopplar de koncerninterna dimensionerna till dimensionerna i deras egen
Dimensions-sida.

Om ditt företag är moderbolaget och har den definierande uppsättningen koncerninterna dimensioner som
koncernen ska använda som en gemensam referens följer du proceduren: Definiera koncerninterna dimensioner.

Om företaget är ett dotterbolaget och du får en XML-fil med de koncerninterna dimensioner som ska användas
som gemensam referens i koncernen följder du proceduren: Importera koncerninterna dimensioner.

1. Välj ikonen  och ange Koncerninterna dimensioner och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan Koncerninterna dimensioner anger du varje dimension på en rad.

Om de koncerninterna dimensionerna ska vara identiska med eller likna företagets dimensioner kan du fylla
i sidan automatiskt genom att använda funktionen Kopiera från dimensioner och sedan redigera de
resulterande raderna.

3. Du kan exportera de koncerninterna dimensionerna till en XML-fil för distribution till partnerföretagen
genom att välja åtgärden Exportera.

4. Ange filnamnet och sökvägen där du vill spara XML-filen och välj sedan knappen Spara.

När det finns en fil för den definierande koncerninterna dimensionerna, kan koncerninterna partnerföretag
importera den för att säkerställa att de har samma dimensioner.

1. Välj ikonen  och ange Koncerninterna dimensioner och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Koncerninterna dimensioner kan du välja åtgärden Importera.
3. Ange filnamnet och sökvägen till XML-filen och välj sedan knappen Öppna.

Raderna på sidan Konc.int. dimensioner och på sidan Konc.int. dimensionsvärden importeras.



Så här kopplar du koncerninterna dimensioner till företagets dimensionerSå här kopplar du koncerninterna dimensioner till företagets dimensioner

Se även

När du har definierat eller importerat dimensionerna som du och de koncerninterna partnerna har kommit
överens om att använda, måste du koppla varje koncernintern dimension till någon av företagets dimensioner och
tvärtom. På sidan Konc.int. dimensioner anger du hur de koncerninterna dimensionerna i inkommande
transaktioner ska översättas till dimensioner från företagets lista över dimensioner. På sidan Dimension anger du
hur företagets dimensioner ska översättas till koncerninterna dimensioner i utgående transaktioner.

Om några av de koncerninterna dimensionerna har samma koder som motsvarande dimensioner i företagets lista
över dimensioner kan du låta dimensionerna kopplas automatiskt och sedan kan du koppla kontona automatiskt.

1. Välj ikonen  och ange Koncerninterna dimensioner och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan konc. int. dimensioner markerar du de rader som du vill koppla automatiskt och väljer sedan
åtgärden Koppla till dimension med samma kod.

3. Fyll i fältet Koppla till dimensionskod för varje koncernintern dimension som inte har kopplats
automatiskt.

4. Välj åtgärden Konc. int. dimensionsvärden.

5. På sidan Konc. int. dimensionsvärden fyller du i fältet Koppla till dimensionsvärdekod.

Fortsätt att koppla dimensioner till koncerninterna dimensioner på liknande sätt.

6. Välj ikonen  och ange Dimensioner och välj sedan relaterad länk.

7. På sidan konc. int. dimensioner markerar du de rader som du vill koppla automatiskt och väljer sedan
åtgärden Koppla till konc.int. dimension med samma kod.

8. För varje koncernintern dimension som inte har kopplats automatiskt fyller du i fältet Koppla t konc.int.
dim.v.kod.

9. Välj åtgärden Dimensionsvärden.

10. På sidan Konc. int. dimensionsvärden fyller du i fältet Koppla till konc.int. dimensionsvärdekod.

Hantera koncerninterna transaktioner
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Arbeta med koncerninterna dokument och journaler
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Så här fyller du i och skickar en koncernintern försäljningsorder

NOTENOTE

Så här fyller du i och bokför koncerninterna journaler

Du använder koncerninterna dokument eller journaler för att bokföra transaktioner med koncerninterna partner.
När du bokför ett koncerninternt dokument eller journalrad i företaget skapas, skapas ett motsvarande dokument
eller journalrad i din koncerninterna utkorg som du kan överföra till partnern. Partnern kan sedan bokföra den
koncerninterna transaktionen i sitt företag utan att behöva registrera samma data på nytt.

För försäljnings- och inköpsdokument, säkerställer koden för koncernintern partner på den involverade kunden
eller leverantören att alla order och fakturor som har genererats gäller transaktioner med dessa företag kommer
att producera motsvarande dokument i partnerföretaget, vilket resulterar i att räkenskaperna balanseras korrekt.

För koncerninterna redovisningsjournalrader behöver du inte ange konton för en enskild räkenskapsbok, utan helt
enkelt ange moderbolaget. Motsvarande koncerninterna redovisningsjournalrader skapas sedan i partnerföretaget
som resulterar i att räkenskaperna balanseras för de båda företag som är involverade i en transaktion.

Du kan skicka försäljnings- och inköpsorder samt returorder före bokföring. Fakturor och kreditnotor kan inte
skickas förrän de är bokförda.

Följande procedur beskriver hur du fyller i och skickar en koncernintern försäljningsorder. Samma steg gäller
koncerninterna inköpsorder och returorder och till bokförda koncerninterna fakturor och kreditnotor.

1. Välj ikonen  och ange Försäljningsorder och välj sedan relaterad länk.
2. Välj Ny för att skapa en ny försäljningsorder. Mer information finns i Sälja produkter.
3. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
4. Se till att kunden är en koncernintern partner.
5. Om du vill skicka försäljningsordern innan du bokför den, väljer du åtgärden skicka Koncerninterna

försäljningsorder.

Om du utför steg 4, kommer försäljningsordern flyttas till koncerninterna utkorgen där du kan skicka den senare. Mer
information finns i Hantera den koncerninterna inkorgen och utkorgen.

När du bokför ett koncernintern redovisningsjournalsrad i företaget skapas, skapas ett motsvarande journalrad i
din koncerninterna utkorg som du kan överföra till partnern. Partnern kan sedan bokföra den koncerninterna
transaktionen i sitt företag utan att behöva registrera samma data på nytt.

1. Välj ikonen  och ange Konc.int. redovisningsjournaler och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna relevant journal. Mer information finns i Arbeta med Redovisningsjournaler.

3. Fyll i fälten om det behövs.

4. I fältet Redov.ktonr konc.int. partner anger du det koncerninterna redovisningskontot som beloppet ska
bokföras på i partnerns företag.



Se även

NOTENOTE
Fältet måste vara ifyllt på en rad med ett bankkonto eller redovisningskonto i antingen fältet Kontonr. eller
Motkonto.

5. Välj åtgärden Bokföra.

Transaktionerna som bokförs i företaget och en journal med motsvarande transaktioner skapas i koncerninterna
utkorgen som du kan skicka till partnerföretaget. Mer information finns i Hantera den koncerninterna inkorgen
och utkorgen.

Hantera koncerninterna transaktioner
Ekonomi
Ställa in Finance
Arbeta med redovisningsjournaler
Arbeta med Business Central
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Ordna inkorgen

TransaktionskällaTransaktionskälla

Skapats av en koncernintern partnerSkapats av en koncernintern partner

Returnerad från koncernintern partnerReturnerad från koncernintern partner

Återskapa poster i inkorgen

Skaffa en översikt över koncerninterna transaktioner för en period

Alla koncerninterna transaktioner som du tar emot elektroniskt från dina koncerninterna partner visas i den
koncerninterna inkorgen.

Du kan använda filterfälten överst i inkorgen när du vill fastställa vilka transaktioner som ska visas på sidan. Du
kan till exempel ange filter för transaktionskälla och konc.int. partnerkod om du endast vill visa de transaktioner
som en viss partner har skapat i filtren transaktionskälla och Kod för koncernintern partner.

Vad du kan göra med en transaktion beror på om den har:

skapats av en koncernintern partner
avvisats av den koncerninterna partnern och returnerats till dig

Du kan använda fältet Visa transaktionskälla om du vill filtrera sidan Koncerninterna inkorgstransaktioner
så att endast dessa typer av transaktioner visas. (Du kan även filtrera efter koncerninterna partner eller efter
innehållet i fältet Radåtgärd.)

När du får en ny transaktion som har skapats av din partner kan du välja att:

Acceptera transaktionen
Avvisa transaktionen (returnera den till partnern)
Avbryta transaktionen (ta bort transaktionen utan att returnera den till partnern)

Om transaktionen har avvisats av den koncerninterna partnern är ditt enda alternativ att avbryta transaktionen i
inkorgen. Du måste därefter skapa korrigeringsrader eller återföra journalen eller dokumentet i företaget.

Om du har accepterat en transaktion i inkorgen men därefter tagit bort dokumentet eller journalen i stället för att
bokföra den kan du återskapa posten i inkorgen och acceptera den på nytt.

Du kan skapa en översikt över alla koncerninterna transaktioner som du har skickat och tagit emot under en
period. I rapporten Konc.int. transaktioner visas alla koncerninterna redovisningstransaktioner,
kundreskontratransaktioner och leverantörsreskontratransaktioner.



NOTENOTE

Så här importerar du koncerninterna transaktioner från en fil:

Så här hanterar du inkommande koncerninterna transaktioner:

Så här hanterar du utgående koncerninterna transaktioner

Om den koncerninterna partnern finns i samma databas, överför transaktionerna utan behov av fil eller e-post. Visa fältet
Överföringstyp på sidan koncerninterna partner. 

I så fall kan du konfigurera systemet till att åsidosätta Inkorgen och Utkorgen genom att markera kryssrutan automatiskt
acceptera transaktioner på sidan koncerninterna partner och markera kryssrutan automatiskt skicka transaktioner
på sidan koncerninterna inställningar.

Om du har en koncernintern partner som inte finns i samma databas som ditt företag kan du ta emot
koncerninterna transaktioner från den partnern i en XML-fil. Därefter måste du importera transaktionerna till
inkorgen.

1. Välj ikonen  och ange Företagsinformation och välj sedan relaterad länk.
2. Spara filen på den plats som du har angett i fältet Konc.int. inkorgsinformation på sidan

Företagsinformation.
3. Välj ikonen  och ange Koncerninterna inkorgstransaktioner och välj sedan relaterad länk.
4. På sidan koncerninterna inkorgstransaktioner väljer du åtgärden Importera transaktionsfil.
5. På sidan som visas markerar du XML-filen med transaktionerna och sedan väljer du Öppna.

Transaktionerna importeras till inkorgen där du kan bearbeta dem.

När koncerninterna partner skickar koncerninterna transaktioner hamnar de i den koncerninterna inkorgen. Du
måste utvärdera varje transaktion i inkorgen och välja lämplig åtgärd.

1. Välj ikonen  och ange Koncerninterna inkorgstransaktioner och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan koncerninterna inkorgstransaktioner markerar du en rad, och väljer sedan en åtgärd som

acceptera för att bearbeta raden.
3. På sidan Slutför konc.int. inkorgsåtg. fyller du i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill

läsa en kort beskrivning.
4. Välj knappen OK.

Rader som du har behandlats med åtgärdenacceptera kommer dokument eller journalrader att skapas i
företaget. Öppna varje dokument eller journal, gör nödvändiga ändringar och bokför.

Rader som du har behandlats med åtgärden returnera till partner ska flyttas till utkorgen från där du kan sedan
skicka dem till partnern.

För rader som du behandlade med åtgärden Returnerad av partner bokför du en korrigering av den
ursprungliga transaktionen som du har bokfört i företaget.

När du bokför en koncernintern journal eller ett koncerninternt dokument, eller när du skickar en koncernintern
orderbekräftelse, skickas transaktionerna till den koncerninterna utkorgen. Du måste öppna utkorgen och
bearbeta dem för att de ska skickas till dina koncerninterna partner.

1. Välj ikonen  och ange Koncerninterna utkorgstransaktioner och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan koncerninterna utkorgstransaktioner markerar du en rad, och väljer sedan en åtgärd som

Returnera till inkorgen för att bearbeta raden.



Så här återskapar du koncerninterna inkorgstransaktioner

Se även

Rader som du har behandlats med åtgärden skickas till en koncernintern partner kommer att skickas till
lämplig partners inkorg.

Rader som du har behandlat med åtgärden returnera till inkorgen kommer att flyttas till inkorgen där du kan
acceptera dem för att skapa dokument- eller journalrader i företaget.

För rader som du behandlade med åtgärden Avbryt bokför du en korrigering av den ursprungliga transaktionen
som du har bokfört i företaget.

Ibland kan du behöva återskapa en transaktion i inkorgen eller utkorgen. Om du till exempel har accepterat en
transaktion i inkorgen men sedan tagit bort dokumentet eller journalen i stället för att bokföra den, kan du
återskapa posten i inkorgen och acceptera den på nytt.

Den här proceduren beskriver hur du återskapar inkorgstransaktioner, men det fungerar på samma sätt i
utkorgen.

1. Välj ikonen  och ange Hanterade konc.int. inkorgstransaktioner och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan Hanterade konc.int. inkorgstransaktioner markerar du raden med den transaktion som du vill
återskapa i inkorgen och väljer sedan åtgärden Återskapa inkorgstransaktion.

Hantera koncerninterna transaktioner
Ekonomi
Ställa in Finance
Arbeta med redovisningsjournaler
Arbeta med Business Central
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OM DU VILL GÅ TILL

Förstå terminologin som används i kostnadsredovisning. Terminologi i kostnadsredovisning

Få en förståelse för kostnadsredovisning. Om kostnadsredovisning

Konfigurera systemet för kostnadsredovisning. Ställa in kostnadsredovisning

Överföra redovisningstransaktioner till kostnadstransaktioner Överföra och bokföra kostnadstransaktioner

Fördela kostnader. Definiera och fördela kostnader

Lära dig att skapa kostnadsbudgetar. Skapa kostnadsbudgetar

Avbryta kostnadstransaktioner från journaler för
kostnadsbudget.

Ta bort kostnadsbudgettransaktioner

Se även

Kostnadsredovisning används för att hjälpa dig förstå kostnaderna för att driva en verksamhet. När du vill börja
med kostnadsredovisning, se följande avsnitt.

Ekonomi
Hantera lagerkostnader
Arbeta med Business Central
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Begrepp

TERM DEFINITION

Fördelningsnyckel Fördelningsnyckeln utgör basen som används för att fördela
kostnader. Det är vanligtvis ett antal, till exempel
kvadratmeter, antal anställda eller använda man-timmar.
Exempelvis två avdelningar med 20 respektive 10 anställda
som delar på lunchrumskostnaderna. Kostnaderna fördelas
mellan avdelningarna genom att använda en
fördelningsnyckel som representerar antalet anställda. Två
tredjedelar av kostnaderna fördelas på den första avdelning
och en tredjedel fördelas på den andra avdelningen.

Fördelningskälla Fördelningskällan bestämmer vilka kostnader som fördelas.
Fördelningar definieras i tabeller för fördelningskällor och
fördelningsmål. Varje fördelning består av en fördelningskälla
och en eller flera fördelningsmål. Alla kostnader för
uppvärmning som är en fördelningskälla kan t.ex. fördelas på
kostnadsställena för verkstaden, produktionen och
säljavdelningen, som i sin tur är fördelningsmål.

Fördelningsmål Fördelningsmålen bestämmer vart kostnaderna fördelas.
Fördelningar definieras i tabeller för fördelningskällor och
fördelningsmål. Varje fördelning består av en fördelningskälla
och en eller flera fördelningsmål. Alla kostnader för
uppvärmning som är en fördelningskälla kan t.ex. fördelas på
kostnadsställena för verkstaden, produktionen och
säljavdelningen, som i sin tur är fördelningsmål.

Kostnadsredovisning I kostnadsredovisning registreras faktiska kostnader för drift,
processer, avdelningar eller produkter. De här kostnaderna
fördelas på kostnadsställen och kostnadsbärare, genom att
använda olika kostnadsfördelningsmetoder. Chefer använder
statistik och rapporter, till exempel kostnadsfördelningsblad
och vinstanalys, för att fatta beslut och reducera kostnader.
Kostnadsredovisningen hämtar data från redovisningen, men
de fungerar oberoende av varandra. Därför påverkar
transaktioner som har bokförts i kostnadsredovisningen inte
data i redovisningen.

Kostnadstyp Planen för kostnadstyper har samma funktion som
kontoplanen för redovisningskonton. De struktureras ofta på
liknande sätt. Därför är det möjligt att överföra kontoplanen
för redovisningen till planen för kostnadstyper och sedan att
ändra den. Kontoplanen för kostnadstyper kan även skapas
från början.

I det här avsnittet definieras de viktigaste begreppen som används i kostnadskalkylering.

Följande tabell visar definitioner av de viktigaste begreppen i kostnadskalkylering.



Kostnadsställe Kostnadsställen är oftast avdelningar och resultatenheter som
ansvarar för kostnader och intäkter. Kostnadsställen kan
synkroniseras med dimensioner i redovisningen. Det är också
möjligt att lägga till nya kostnadsställen som definierar egna
sorteringar med delsumma.

Kostnadsbärare Kostnadsbärare är produkter, produktgrupper eller tjänster i
ett företag, färdiga varor i ett företag, som bär de slutliga
kostnaderna. Kostnadsbärarna går att synkronisera med
dimensioner i redovisningen. Det är också möjligt att lägga till
nya kostnadsbärare som definierar egna sorteringar med
delsumma.

Kostnadsfördelning Kostnadsfördelningen är en process som fördelar kostnader
på kostnadsställen eller kostnadsbärare. Till exempel fördelas
timpenningen för lastbilsföraren på försäljningsavdelningen på
kostnadsstället för försäljningsavdelningen. Du behöver inte
koppla timpenning till andra kostnadsställen. Ett annat
exempel är att kostnaden för ett kostsamt datorsystem
fördelas på produkterna i företaget som använder systemet.

Dynamisk fördelning Dynamisk fördelning är beroende av fördelningsbaser som
kan ändras, till exempel antal anställda på en avdelning eller
försäljningsintäkter av ett projekt under en viss tid. Det finns
nio fördefinierade dynamiska fördelningsbaser som användare
kan definiera med hjälp av fem filter.

Direkt kostnad Direkta kostnader är kostnader som kan hänföras direkt till en
kostnadsbärare, till exempel ett material som köps för en viss
produkt.

Fast kostnad Fasta kostnader är de kostnader som inte beror på vilken
mängd varor eller tjänster som produceras av verksamheten.
De tenderar att vara relaterade till tid, till exempel lön eller
hyra att betalas per månad. De är i motsats till rörliga
kostnader, som är volymrelaterade och betalas per det antal
som tillverkas.

Indirekt kostnad Indirekta kostnader går inte att direkt fördela på en
kostnadsbärare, till exempel en särskild funktion eller produkt.
De indirekta kostnaderna kan vara antingen fasta eller rörliga.
Indirekta kostnader kan vara skatt, administration, personal
och säkerhetskostnader och kallas också omkostnader.

Nivå Nivån används för att definiera en order. Nivå anges som ett
tal mellan 1 och 99. Fördelningsbokföringen följer ordningen
på nivåerna. Exempelvis ser nivå till att administration först
fördelas på verkstaden innan verkstaden fördelas på fordon
och produktion.

Fast fördelning Fast fördelning baseras på fasta värden, till exempel
kvadratmeter, eller en fördelningssats, till exempel 5:2:4.

Rörelsekostnad Rörelsekostnader är återkommande kostnader som är
relaterade till driften i en verksamhet, en enhet och en
komponent.

TERM DEFINITION



Omkostnad Omkostnader refererar till pågående kostnader för att driva
en verksamhet. De är alla kostnader i resultaträkningen utom
direkt arbete, direkt material och direkta kostnader.
Omkostnader innefattar redovisningskostnader, annonsering,
avskrivning, försäkringar, räntor, juridiska arvoden, hyra,
reparation, förbrukningsvaror, skatter, telefonräkningar, resor
och verktyg.

Stegvis rörlig kostnad Stegvis rörliga kostnader ändras dramatiskt vid vissa
tidpunkter eftersom de avser stora inköp som inte är spridda
över tiden. En anställd kan till exempel producera 100 bord på
en månad. Den anställdes lön är konstant i intervallet ett till
100 bord. Om företaget vill kunna producera 110 bord
behövs två anställda. Alltså blir kostnaden dubbel.

Andel Den delen som fördelas mellan kostnadsställen eller
kostnadsbärare.

Fast viktning Kostnader fördelas enligt fördelningsnycklar, som kan ändras
genom att använda en multiplikator. 
Exempelvis två avdelningar med 20 respektive 10 anställda
som delar på lunchrumskostnaderna. Kostnaderna fördelas
mellan avdelningarna genom att använda en
fördelningsnyckel som representerar antalet anställda som
äter i matsalen. På den första avdelning äter endast anställda
fem i matsalen, så den avdelningen har en multiplikator på
0,25. Basen för fördelningen är 20 x 0,25 = 5. Det totala
antalet anställda som äter i matsalen är 15. EN tredjedel av
kostnaderna fördelas på den första avdelning och två
tredjedelar fördelas på den andra avdelningen.

Rörlig kostnad Rörliga kostnader är kostnader som ändras i proportion till
aktiviteten i en verksamhet. Rörliga kostnader är summan av
marginalkostnaderna utslaget på alla producerade enheter.
Fasta kostnader och rörliga kostnader utgör de två
komponenterna i den totala kostnaden.

Variant En variant används som en valfri användardefinierad etikett
för fördelningar. Syftet med etiketten är att filtrera
fördelningsgrupper.

TERM DEFINITION
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Arbetsflöde i kostnadsredovisning

Kostnadstyper, kostnadsställen och kostnadsbärare

Kostnadsredovisning kan hjälpa dig förstå kostnaderna för att driva en verksamhet. Information om
kostnadsredovisning har utformats för att analysera:

Vilka typer av kostnader uppkommer när du driver en verksamhet?
Var uppstår kostnaderna?
Vem bär kostnaderna?

I kostnadsredovisning fördelar du faktiska och budgeterade kostnader för avdelningar, funktioner, produkter och
projekt för att analysera lönsamheten för ditt företag.

Kostnadsredovisning har följande huvudkomponenter:

Kostnadstyper, kostnadsställen och kostnadsbärare
Kostnadstransaktioner och kostnadsjournaler
Kostnadsfördelningar
Kostnadsbudgetar
Rapportering av kostnader

Diagrammet beskriver arbetsflödet för kostnadsredovisning.



Kostnadstransaktioner och kostnadsjournaler

Kostnadsfördelningar

Kostnadsbudgetar

Rapportering av kostnader

Du definierar kostnadstyper, kostnadsställen och kostnadsbärare för att analysera vad kostnaderna är, var
kostnader kommer ifrån och vem som ska bära kostnaderna.

Du definierar en karta över kostnadstyper med en struktur och funktion som liknar redovisningskontoplanen. Du
kan överföra redovisningens resultaträkningskonton eller upprätta din egen plan för kostnadstyper.

Kostnadsställen är avdelningar och resultatenheter som ansvarar för kostnader och intäkter. Ofta finns fler
kostnadsställen i kostnadsredovisningen än i de dimensioner som finns i redovisningen. I redovisningen används
normalt bara första nivåns kostnadsställen för direktkostnader och ursprungliga kostnader. I kostnadsredovisning
skapas ytterligare kostnadsställen för ytterligare fördelningsnivåer.

Kostnadsbärare är produkter, produktgrupper eller tjänster för ett företag. Det här är de färdiga varor i ett företag
som bär kostnaderna.

Du kan koppla kostnadsställen till avdelningar och kostnadsbärare till projekt i företaget. Du kan dock koppla
kostnadsställen och kostnadsbärare till dimensioner i redovisningen och komplettera dem med delsummor och
titlar.

Rörelsekostnader kan överföras från redovisningen. Du kan överföra kostnadstransaktionerna automatiskt från
redovisningen till kostnadstransaktioner med varje bokföring. Du kan också använda ett batch-jobb för att
överföra redovisningstransaktionerna till kostnadstransaktioner baserat på sammanfattande bokföring för dag
eller månad.

I kostnadsjournaler kan du bokföra kostnader och aktiviteter som inte finns i redovisning eller inte skapas med
fördelningar. Du kan till exempel bokföra rena rörelsekostnader, internavgifter, fördelningar och
rättningstransaktioner mellan kostnadstyper, kostnadsställen och kostnadsbärare enskilt eller återkommande.

Fördelningar flyttar kostnader och intäkter mellan kostnadstyper, kostnadsställen och kostnadsbärare.
Omkostnader bokförs först till kostnadsställen och debiteras senare på kostnadsbärare. Till exempel kan detta
utföras i en försäljningsavdelning som säljer flera produkter samtidigt. Direkta kostnader kan direkt hänföras till
en kostnadsbärare, till exempel ett material som köps för en viss produkt.

Fördelningsbasen som används och noggrannheten hos fördelningsdefinitionen påverkar resultatet av
kostnadsfördelningar. Fördelningsdefinitionen används för att tilldela kostnader först från så kallade
förkostnadsställen till huvudkostnadsställen och sedan från kostnadsställen till kostnadsbärare.

Varje fördelning består av en fördelningskälla och en eller flera fördelningsmål. Du kan tilldela faktiska värden
eller budgeterade värden genom att använda den statiska fördelningsmetoden som är baserad på ett visst värde,
till exempel kvadratmetrar, eller en fastställd fördelningskvot på 5:2:4. Du kan också koppla verkliga värden eller
budgeterade värden genom att använda den dynamiska distributionsmetoden med nio fördefinierade
fördelningsbaser och 12 dynamiska datumintervall.

Du kan skapa kostnadsbudgetar efter behov. Du kan kopiera kostnadsbudgeten till redovisningsbudgeten och
tvärtom. Du kan överföra budgeterade kostnader som faktiska kostnader.

De flesta rapporter och statistik baseras på de bokförda kostnadstransaktionerna. Du kan ange sortering av
resultat och använda filter för att definiera vilka data som måste visas. Du kan skapa rapporter för
kostnadsfördelningsanalys. Dessutom kan du använda standardkontoscheman för att ange hur dina rapporter för
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planen över kostnadstyper visas.

Redovisa kostnader
Ekonomi
Terminologi i kostnadsredovisning
Arbeta med Business Central



Ställa in kostnadsredovisning
2019-10-14 • 8 minutes to read

Saldon mellan kostnadstyp, kostnadsställe och kostnadsbärare

Lägga upp kostnadstyper

Överföra kontoplanen i redovisningen till redovisningsplanen över kostnadstyperÖverföra kontoplanen i redovisningen till redovisningsplanen över kostnadstyper

Så här skapar du nya kostnadstyper på sidan Lista över kostnadsbärare.Så här skapar du nya kostnadstyper på sidan Lista över kostnadsbärare.

Innan du börjar arbeta med kostnadsredovisning, måste du utföra inställningsuppgifter.

När du lägger upp kostnadsredovisning måste du kontrollera att alla transaktioner har kopplats till en kostnadstyp
samt ett kostnadsställe eller en kostnadsbärare. Det innebär att varje kostnadstransaktion måste ha en tilldelad
kostnadstyp och en kod för kostnadsställe eller kostnadsbärare. Denna regel ser till att alla kostnadstransaktioner
visas i antingen kostnadsställena eller kostnadsbärarna, men inte på båda platserna.

Genom att göra det, kan du skapa följande ekvation:

Kostnadstypssaldo = Kostnadsställesaldo + Kostnadsbärarsaldo

När du skriver ut rapporter med kostnadstyper, kostnadsställen och kostnadsbärare kan du analysera det här
förhållandet.

Listan över kostnadstyper liknar kontoplanen i redovisningen. Du kan definiera planen för kostnadstyper på
följande sätt:

Strukturera planen över kostnadstyper på samma sätt som resultaträkningens konton i kontoplanen i
redovisningen. Sedan kan du överföra kontoplanen i redovisningen till planen över kostnadstyper. Du kan göra
nödvändiga justeringar efter överföringen.
Skapa ny plan över kostnadstyper eller lägg till nya kostnadstyper till befintlig plan över kostnadstyper. Du
måste skapa varje ny kostnadstyp för sig.

IMPORTANTIMPORTANT

1. Välj ikonen  och ange Lista över kostnadstyper och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Hämta kostnadstyper från kontoplan action. Välj ja i dialogrutan för att bekräfta
överföringen. Funktionen använder kontoplanen i redovisningen för att skapa en plan över kostnadstyper.

Planen över kostnadstyper innehåller nu alla resultaträkningskonton i redovisningen inklusive rubriker och
delsummor. Du kan ändra planen över kostnadstyper efter behov. Du kan till exempel ta bort dubbletter av
befintliga kostnadstyper.

Funktionen Registrera kostnadstyper i kontoplan uppdaterar relationen mellan kontoplanen och planen över
kostnadstyper. Fältet nr. -fältet fylls och verifieras för att se till att varje redovisningskonto är kopplade till endast ett
kostnadstyp. Kör funktionen automatiskt, före överföring av redovisningstransaktioner mot kostnadsredovisning.

1. Öppna sidan Lista över kostnadstyper i redigeringsläge.

2. Fyll i fälten som beskrivs efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.



Uppdatera kostnadstyperUppdatera kostnadstyper

Definiera relationen mellan kostnadstyper och redovisningskonton

Relationen mellan redovisningskonton och kostnadstyperRelationen mellan redovisningskonton och kostnadstyper

SAMBAND REDOVISNINGSKONTOINTERVALL KOSTNADSTYPSNR

Ett redovisningskonto för varje
kostnadstyp

Ett redovisningskonton En kostnadstyp

Flera redovisningskonton för en
kostnadstyp

Redovisningskontointervall, exempelvis
7110..7193 för varje redovisningskonto

För varje redovisningskonto i intervallet
finns det bara en kostnadstyp

Kostnadstyper utan motsvarande
redovisningskonton

Redovisningskonton vars transaktioner
inte kommer att överföras

NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

Du kan lägga upp och underhålla kostnadstupen antingen i kortet Kort för Kostnadstyper eller på sidan Lista över
Kostnadstyper. I den här proceduren skapar du Kostnadstyper på sidan Lista över kostnadstyper.

3. När du har skapat alla kostnadstyper väljer du åtgärden Indrag för kostnadstyper. Välj ja i dialogrutan.

4. Koppla den nya kostnadstypen till motsvarande redovisningskonto.

Om du har angett definitioner i fältet Summering för rader av typen Till-summa innan du kör funktionen Indrag
för kostnadstyper måste du ange definitionerna igen eftersom funktionen ersätter alla värden i alla Till-summa-
fält.

1. Markera om du vill att planen över kostnadstyper automatiskt ska uppdateras när kontoplanen ändras på sidan
Inställningar för kostnadsredovisning.

2. I fältet Justera redovisningskonto kan du välja något av följande alternativ.

Ingen justering - Ingen motsvarande ändring görs i planen över kostnadstyper när du ändrar kontoplanen.
Automatisk - Det görs en motsvarande ändring i planen över kostnadstyper när du ändrar kontoplanen.
Fråga - Ett meddelande visas och frågar om du vill göra en motsvarande ändring i planen över kostnadstyper
när du ändrar kontoplanen.

Relationen mellan kostnadstypen och redovisningskontot skapas i kostnadstypen och i redovisningskontot.

Fältet Redovisningskontointervall i tabellen Kostnadstyp bestämmer vilka redovisningskonton som tillhör
en kostnadstyp.
Fältet Kostnadstypsnr. i kontoplanen bestämmer vilken kostnadstyp ett redovisningskonto tillhör.

Dessa två fält fylls i automatiskt när du använder funktionen Hämta kostnadstyper från kontoplan.

Det finns en många till en-relation mellan kostnadstyper och redovisningskonton. Flera redovisningskonton kan
tillhöra en kostnadstyp, men varje redovisningskonto tillhör endast en kostnadstyp. Tabellen nedan beskriver
informationen i sambandet.



Kostnadstyper utan en relation till redovisningenKostnadstyper utan en relation till redovisningen

Lägga upp kostnadsställen

Överföra dimensionsvärden i redovisningen till planen för kostnadsställenÖverföra dimensionsvärden i redovisningen till planen för kostnadsställen

Så här skapar du nya kostnadsställen på sidan Lista över kostnadsställen.Så här skapar du nya kostnadsställen på sidan Lista över kostnadsställen.

En kostnadstyp kan inte ha en koppling till redovisningskonton, om ett av följande villkor gäller:

Konton för rörelseredovisning, till exempel Beräkna ränta och avskrivning, tar endast kostnader från
rörelseredovisningen.
Hjälpkostnadstyper, till exempel kostnadstyper 9901, 9902 och 9903 i databasen Business Central används
som kredit- och debetkonton för fördelningar.
Hjälpkontot 9920 i databasen Business Central innehåller faktiska periodiseringar som visar skillnaden mellan
kostnader och utgifterna från redovisningen.

Kostnadsställen är avdelningar som ansvarar för kostnader och intäkter. Planen för kostnadsställen liknar
dimensionsinformationen för redovisningen. Du kan definiera planen för kostnadsställen på följande sätt:

Överför dimensionsvärden i redovisningen till företagets plan för kostnadsställen. Du kan göra nödvändiga
justeringar efter överföringen.
Skapa en ny plan för kostnadsstället som är oberoende av redovisningen, eller lägg till ett nytt kostnadsställe i
en befintlig plan för kostnadsställen. Du måste skapa varje kostnadsställe var för sig.

NOTENOTE

1. Skapa en dimension som ska vara kostnadsställesdimensionen på sidan Uppdatera
kostnadsredovisningsdimensioner. Endast värdena från dimensionen överförs.

2. Välj ikonen  och ange Lista över kostnadsställen och välj sedan relaterad länk.

3. Välj Hämta kostnadsställen från dimension för att överföra dimensionsvärden till planen för
kostnadsställen på fliken Åtgärder i gruppen Funktioner. Funktionen överför de dimensionsvärden som
du har definierat i steg 1.

Du kan ställa in fältet Justera dimension för kostnadsställe för att definiera en enkelriktad synkronisering av
dimensionsvärden från redovisningen till diagrammet över kostnadsställen. Du kan inte definiera en synkronisering
av diagrammet över kostnadsställen till dimensionsvärden från redovisningen.

Diagrammet över kostnadsställen innehåller nu alla angivna dimensionsvärden från redovisningen inklusive titlar
och delsummor.

Du kan lägga upp och underhålla kostnadsställen antingen i kortet Kort för kostnadsställe eller på sidan Lista
över kostnadsställen. I den här proceduren skapar du kostnadsställen på sidan Lista över kostnadsställen.

1. Öppna sidan Lista över kostnadsställe i redigeringsläge.

2. Ange kostnadsställets kod i fältet Kod. Alla kostnadsställen måste ha en kod.

3. Ange kostnadsställets namn i fältet Namn.

4. Välj listpilen i fältet Radtyp för att ange syftet med kostnadsstället.

För kostnadsställen av typen Summa måste du fylla fältet Summering. Använd eller operatorn som är
en vertikal rad (|) för att ange intervall av kostnadsställen.
För kostnadsställen av radtypen till-summa fylls det här fältet i automatiskt när du använder
indragsfunktionen.

5. Fyll i fälten Sorteringsordning och Kostnadssubtyp.



IMPORTANTIMPORTANT

Lägga upp kostnadsbärare

Så här överför du dimensionsvärden från redovisningen till kontoplanen för kostnadsbärareSå här överför du dimensionsvärden från redovisningen till kontoplanen för kostnadsbärare

Så här skapar du nya kostnadsbärare på sidan Lista över kostnadsbärare.Så här skapar du nya kostnadsbärare på sidan Lista över kostnadsbärare.

6. Välj nästa tomma rad för att skapa ett nytt kostnadsställe, och upprepa sedan steg 2 till 5.

7. När du har skapat alla kostnadsställen, väljer du åtgärden Indrag för kostnadstyper. Välj Ja.

Om du har angett definitioner i fältet Summering för Till-summa-kostnadsställen innan du kör indragsfunktionen måste
du ange dessa igen. Funktionen ersätter värdena i alla fält för slutsummor.

Kostnadsbärare är projekt, produkter eller tjänster i ett företag. Planen för kostnadsbärare liknar
dimensionsinformationen för redovisningen. Du kan definiera planen för kostnadsbärare på följande sätt:

Överför dimensionsvärden i redovisningen till företagets plan för kostnadsbärare. Du kan göra nödvändiga
justeringar efter överföringen.
Skapa en ny plan för kostnadsbäraren som är oberoende av redovisningen, eller lägg till en ny
kostnadsbäraren i en befintlig plan för kostnadsbärare. Du måste skapa varje kostnadsbärare var för sig.

NOTENOTE

1. Skapa en dimension som ska vara kostnadsbärardimensionen på sidan Uppdatera CA-dimensioner.
Endast värdena från dimensionen överförs.

2. Välj ikonen  och ange Lista över kostnadsbärare och välj sedan relaterad länk.

3. Välj åtgärden Hämta kostnadsbärare från dimension för att överföra dimensionsvärden till planen för
kostnadsbärare. Funktionen överför de dimensionsvärden som du har definierat i steg 1.

Du kan ställa in fältet Justera dimension för kostnadsbärare för att definiera en enkelriktad synkronisering av
dimensionsvärden från redovisningen till diagrammet över kostnadsställen. Du kan inte definiera en synkronisering
av diagrammet över kostnadsbärare till dimensionsvärden från redovisningen.

Diagrammet över kostnadsbärare innehåller nu alla angivna dimensionsvärden från redovisningen inklusive
rubriker och delsummor.

Du kan lägga upp och underhålla kostnadsbärare antingen i kortet Kort för kostnadsbärare eller på sidan Lista
över kostnadsbärare. I den här proceduren skapar du kostnadsbärare på sidan Lista över kostnadsbärare.

1. Öppna sidan Lista över kostnadsbärare i redigeringsläge.

2. Ange kostnadsbäraren kod i fältet Kod. Alla kostnadsbärare måste ha en kod.

3. Ange kostnadsbärarens namn i fältet Namn.

4. Välj listpilen i fältet Radtyp för att ange syftet med kostnadsbäraren.

För kostnadsbärare av radtypen Summa fyller du i fältet Summa från/till. Använd operatorn eller
som är ett vertikalt streck (|), för att ange intervall av kostnadsbärare.
För kostnadsbärare av radtypen slutsumma fylls det här fältet i automatiskt när du använder
indragsfunktionen.

5. Fyll i fältet Bokföringsdatum.

6. Välj nästa tomma rad för att skapa en ny kostnadsbäraren och upprepa sedan steg 2 till 5.



IMPORTANTIMPORTANT

Definiera kostnadsställen och kostnadsbärare för kontoplanen

Ange standarddimensionsvärden för redovisningskontonAnge standarddimensionsvärden för redovisningskonton

DIMENSIONSKOD BOKFÖRS MED

Avdelning Kod alltid

Objekt Ingen kod

Definiera dimensionsvärden för omkostnader och direkta kostnaderDefiniera dimensionsvärden för omkostnader och direkta kostnader

ÖVERFÖR TILL KOSTNADSSTÄLLEBOKFÖRING KOSTNADSBÄRARBOKFÖRING

Kostnadsställe Kod alltid Ingen kod

Kostnadsbärare Ingen kod Kod alltid

NOTENOTE

Se även

7. När du har skapat alla kostnadsbärare, väljer du åtgärden Indrag för kostnadsbärare. Välj Ja.

Om du har angett definitioner i fälten Summa från/till för Till-summa för kostnadsbärare innan du kör indragsfunktionen
måste du ange dessa igen. Funktionen ersätter värdena i alla fält för slutsummor.

Du kan automatiskt överföra kostnads- och intäktstransaktioner från redovisningen till kostnadsredovisningen
antingen för varje redovisningsbokföring eller med ett batch-jobb. När du gör överföringen överför, Business
Central endast de transaktioner som redan är länkade till ett kostnadsställe eller en kostnadsbärare. Om du vill
skapa en meningsfullt överföring måste du kontrollera att kostnadsställena och kostnadsbärarna definierats
korrekt.

För varje redovisningskonto kan du ange standarddimensionsvärden i tabellen Standarddimension. Följande
exempel visar hur du anger att det alltid ska finnas ett kostnadsställe för avdelningen, men aldrig är en
kostnadsbärare för ett projekt när du bokför på ett redovisningskonto.

Du kan överföra omkostnader till ett kostnadsställe och direkta kostnader till en kostnadsbärare. Följande tabell
visar den optimala kombinationen av installationsvärden för dimensioner.

Markera kryssrutan Kontrollera redovisningsbokföringar för att se till att de fördefinierade kostnadsställena och
kostnadsbärarna som du skapar i redovisningen automatiskt överförs till kostnadsredovisningen.

Redovisa kostnader
Överföra och bokföra kostnadstransaktioner
Definiera och fördela kostnader
Arbeta med Business Central



Överföra och bokföra kostnadstransaktioner
2019-10-14 • 3 minutes to read

Villkor för överföring av redovisningstransaktioner till
kostnadstransaktioner

Överföring av redovisningstransaktioner till kostnadstransaktioner

Så här förbereder du överföringenSå här förbereder du överföringen

Innan du definierar kostnadsfördelningar, måste du förstå hur kostnadstransaktioner kommer från följande källor:

Automatisk överföring av redovisningstransaktioner.
Manuell kostnadsbokföring för rena kostnadstransaktioner, interna avgifter och manuella fördelningar.
Automatiska fördelningsbokföringar för faktiska kostnader.
Överföring av budgettransaktioner till faktisk.

Det är viktigt att förstå villkor för överföring av redovisningstransaktioner mot kostnadstransaktioner. Under
överföringen använder batchjobbet Överför redovisningstransaktioner till kostnadsredovisning följande
villkor för att bestämma om och hur redovisningstransaktionerna överförs.

Redovisningstransaktioner överförs om:

Transaktionerna har dimensionsvärden som motsvarar antingen ett kostnadsställe eller en kostnadsbärare.
Transaktionerna har dimensionsvärden som motsvarar ett kostnadsställe och en kostnadsbärare. För dessa
verifikationer har kostnadsstället prioritet. Det gör att det går att undvika en situation där en kostnadstyp visas
både i en kostnadsbärare och ett kostnadsställe och därigenom räknas två gånger i statistiken.
Verifikationsnumret i transaktionerna är tomt, så att visas med verifikationsnumret 0000 i
kostnadstransaktionerna.
Transaktionerna överförs till en kostnadstyp som används för kombinerade transaktioner, och dessa
transaktioner överförs som en kombinerad transaktionen antingen månatligt eller dagligen.

Redovisningstransaktioner överförs inte om:

Transaktionerna har dimensionsvärden som inte motsvarar ett kostnadsställe eller en kostnadsbärare.
Transaktionerna har ett belopp på noll.
Transaktionerna har ett redovisningskonto som har tagits bort.
Transaktionerna har ett redovisningskonto som inte är av typen Resultaträkning.
Transaktionerna har ett redovisningskonto som inte har kopplats till en kostnadstyp.
Transaktionerna har ett bokföringsdatum före startdatum för Startdatum för överföring till redovisning.
Transaktionerna har bokförts med ett stängningsdatum. Dessa är vanliga transaktioner som nollställer saldot i
resultaträkningen i slutet av året.

Du kan överföra redovisningstransaktioner till kostnadstransaktioner.

Innan du kör processen för att överföra redovisningstransaktioner till kostnadstransaktioner, måste du förbereda
överföringen för att undvika manuella rättningsbokföringar.

1. Välj ikonen  och ange Inställningar för kostnadsredovisning och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Inställningar för kostnadsredovisning kontrollerar du att fältet startdatum för överföring till

redovisning anges till rätt värde.



Så här överför du redovisningstransaktioner till kostnadstransaktionerSå här överför du redovisningstransaktioner till kostnadstransaktioner

Automatisk överföring och kombinerade transaktioner

KOMBINERA TRANSAKTIONER DESCRIPTION

Ingen Varje redovisningstransaktion överförs individuellt till
motsvarande kostnadstyp.

Dag Redovisningstransaktioner med samma bokföringsdatum
överförs som en post till motsvarande kostnadstyp.

Månad Alla redovisningstransaktioner i samma kalendermånad
överförs som en post till motsvarande kostnadstyp.

IMPORTANTIMPORTANT

Resultat av överföring av redovisningstransaktioner till
kostnadstransaktioner

RedovisningstransaktionerRedovisningstransaktioner

3. Välj ikonen  och ange Lista över kostnadstyper och välj sedan relaterad länk.
4. På sidan Kostnadstypkort kontrollerar du att fältet Redovisningskontointervall är korrekt länkat för alla

kostnadstyper som tar transaktioner från redovisningen.
5. Välj ikonen  och ange Kontoplan och välj sedan relaterad länk.
6. För varje relevant redovisningskonto på sidan Redovisningskontokort kontrollerar du att fältet

Kostnadstypsnr. är korrekt länkat till en kostnadstyp. Mer information finns i Ställa in kostnadsredovisning.
7. Kontrollera att alla relevanta redovisningstransaktioner har dimensionsvärden som motsvarar ett

kostnadsställe och en kostnadsbärare.

1. Välj ikonen  och ange Överför redovisningstransaktioner till kostnadsredovisning och välj sedan
relaterad länk.

2. Välj Ja för att starta överföringen. Processen överför alla redovisningstransaktioner som inte redan har
överförts.

Under överföringen skapar processen anslutningar i transaktionerna i tabellerna Kostnadstransaktion och
Bokförd journal för kostnad. Det gör det möjligt att spåra ursprunget till kostnadstransaktionerna.

I kostnadsredovisningen kan du överföra redovisningstransaktioner till en kostnadstyp, genom att använda en
kombinerad bokföring. Du kan ange om en kostnadstyp tar emot kombinerade transaktioner i fältet Kombinera
transaktioner i kostnadstypsdefinitionen. Alternativen beskrivs i tabellen nedan.

Om du har markerat kryssrutan Automatisk överföring från redovisning på sidan Inställningar för
kostnadsredovisning, Business Central uppdaterar kostnadsredovisningen efter varje bokföring i redovisningen.
Kombinerade transaktioner är inte möjliga.

Under överföringen av redovisningstransaktioner till kostnadstransaktioner skapar Business Central anslutningar i
transaktionerna i tabellen Redov.trans, tabellen kostnadstransaktion och tabellen Bokförd journal för
kostnad för att göra det möjligt att spåra anslutningar mellan kostnadstransaktioner och
redovisningstransaktioner.

För varje redovisningstransaktion som har överförts till kostnadsredovisning fyller fältet Business Central i
kostnadsfältet Trans. nr.



KostnadstransaktionerKostnadstransaktioner

Bokförd journal för kostnadBokförd journal för kostnad

Se även

För varje kostnadstransaktion sparar Business Central löpnumret för motsvarande redovisningstransaktion i fältet
Löpnr redovisning i tabellen Kostnadstransaktion.

För kombinerade kostnadstransaktioner sparar Business Central transaktionsnumret för den senaste
redovisningstransaktionen, som är transaktionen med det högsta numret.

Fältet Redovisningskonto i tabellen Kostnadstransaktion innehåller numret på det redovisningskonto som
kostnadstransaktionen kommer ifrån.

För enstaka kostnadstransaktioner överför Business Central bokföringstexten från redovisningstransaktionen till
textfältet Beskrivning. För kombinerade transaktioner visar textfältet dessa transaktioner överförda som
kombinerade transaktioner. Till exempel för en kombinerad transaktion för månaden Oktober 2013 kan texten
vara Kombinerade transaktioner, Oktober 2013.

I tabellen Bokförd journal för kostnad skapar Business Central en transaktion med källöverföringen från
redovisningen. Transaktionen registrerar första och sista löpnumret för redovisningstransaktionerna som har
överförts, i tillägg till första och sista löpnumret för kostnadstransaktionerna som skapas.

Om kostnadsredovisning
Ställa in kostnadsredovisning
Definiera och fördela kostnader
Redovisa kostnader



Definiera och fördela kostnader
2019-10-14 • 6 minutes to read

Ställa in fördelningskälla och mål

Så här lägger du upp kostnadsfördelningarSå här lägger du upp kostnadsfördelningar

Kostnadsfördelning flyttar kostnader och intäkter mellan kostnadstyper, kostnadsställen och kostnadsbärare. Du
kan definiera valfritt antal fördelningar. Varje fördelning består av:

En fördelningskälla.
Ett eller flera fördelningsmål.

Fördelningskällan bestämmer vilka kostnader som måste fördelas, och fördelningsmålen bestämmer var
kostnader måste fördelas. Till exempel kan en fördelningskälla vara kostnaderna för kostnadstypen Uppvärmning.
Du tilldelar alla uppvärmningskostnader till tre kostnadsställen: Seminarium, Produktion och Försäljning. Dessa
kostnadsställen är dina fördelningsmål.

För varje fördelningskälla definierar du en fördelningsnivå, en giltighetsperiod och en variant som grupp-id. Du
kan använda ett batch-jobb för att definiera filter för att välja fördelningsdefinitioner och sedan köra
kostnadsfördelningar automatiskt.

För varje fördelningsmål definierar du en fördelningsbas. Fördelningsbasen kan antingen vara statisk eller
dynamisk.

Statisk fördelning är baserad på ett visst värde, till exempel kvadratmetrar eller en fastställd fördelningskvot, till
exempel 5:2:4.
Dynamiska fördelningsbaser beror på värden som kan ändras, t.ex hur många anställda i ett kostnadsställe
eller försäljningsintäkten för en kostnadsbärare under en viss tidsperiod.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.

Varje fördelning består av en fördelningskälla och en eller flera fördelningsmål. Fördelningskällan bestämmer
vilka kostnader som ska fördelas. Fördelningsmålen bestämmer vart kostnaderna ska fördelas.

1. Välj ikonen  och ange Kostnadsfördelning och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Kostnadsfördelning väljer du åtgärden Redigera.
3. Ange ett ID för fördelningskällan i fältet ID .
4. Definiera en nivå som ett tal mellan 1 och 99 i fältet Nivå. Fördelningsbokföringen följer ordningen på

nivåerna.
5. Ange en kostnadstyp för att definiera vilka kostnadstyper som fördelas i fältet Kostnadstypsintervall. Om

samtliga kostnader för en kostnadstyp har fördelats definieras inget intervall.
6. Ange ett kostnadsställe tillsammans med kostnader som ska fördelas i fältet Kod för kostnadsställe.
7. Ange en kostnadsbärar tillsammans med kostnader som ska fördelas i fältet Kod för kostnadsbärare. Oftast

är detta fält tomt eftersom kostnadsbärare sällan fördelas till andra kostnadsbärare.
8. Ange en kostnadstyp i fältet Kreditera till kostnadstyp. Kostnaderna som fördelas krediteras till

ursprungskostnadstypen. Kredittransaktionen ska bokföras med kostnadstypen som anges här.
9. Du definierar fördelningsmål på snabbfliken Rader. Ange en kostnadstyp på första raden i fältet

Målkostnadstyp. Det definierar vilken kostnadstyp som fördelningen debiteras på.
10. Ange den första raden, ange det första fördelningsmålet i fälten Målkostnadsställe eller

Målkostnadsobjekt. De två fälten definierar vilket kostnadsställe eller vilken kostnadsbärare fördelningen



NOTENOTE

Skapa filter för dynamiska fördelningsbaser

Skapa filter för dynamiska fördelningsbaserSkapa filter för dynamiska fördelningsbaser

BAS NUMMERFILTER
KOD FÖR
DATUMFILTER

FILTER FÖR
KOSTNADSSTÄLLE

FILTER FÖR
KOSTNADSBÄRAR
E GRUPPFILTER

Redovisningstran
saktioner

Redovisningskont
o

Ja Ja Ja Inte tillämpligt

Redov.budgettra
nsaktioner

Redovisningskont
o

Ja Ja Ja Redov.budgetna
mn

Kostnadstypstran
saktioner

Kostnadstyp Ja Ja Ja Inte tillämpligt

Kostnadsbudgett
ransaktioner

Kostnadstyp Ja Ja Ja Budgetnamn

Antal anställda Inte tillämpligt Ja Ja Ja Inte tillämpligt

Sålda artiklar
(antal)

Artikelnr Ja Ja Ja Lagerbokförings
mall

Inköpta artiklar
(antal)

Artikelnr Ja Ja Ja Lagerbokförings
mall

Sålda artiklar
(belopp)

Artikelnr Ja Ja Ja Lagerbokförings
mall

Inköpta artiklar
(belopp)

Artikelnummer Ja Ja Ja Lagerbokförings
mall

Scenario 1: Definiera fast distribution beräknad på fördelningskvot

debiteras på. Du kan endast fylla i ett av dessa fält, inte båda.
11. Upprepa samma steg på den andra raden för att skapa ytterligare fördelningsmål.
12. När du har angett fördelningsmålet och källorna väljer du åtgärden Beräkna fördelningsnyckel om du vill

beräkna de totala andelsvärdena.

Markera kryssrutan Spärrad om du vill inaktivera fördelningskonfigurationen.

Den dynamiska fördelningsmetoden bygger på värden som kan ändras. Till exempel antalet anställda i ett
kostnadsställe eller artiklar som säljs på en kostnadsbärare för en viss tidsperiod. Det finns nio fördefinierade
fördelningsbaser och tolv dynamiska datumintervall. Du kan ange olika filter baserade på fördelningsbasen.

Följande tabell visar vilka filter är möjliga för olika fördelningsbaser och vilka värden som gäller i fälten
Nummerfilter och Gruppfilter. Tryck på F1 i fälten Kod för datumfilter om du vill läsa detaljerad beskrivningar.

Statisk fördelning är baserad på ett visst värde, till exempel kvadratmeter eller en fastställd fördelningskvot, till
exempel 5:2:4.

I det här avsnittet beskrivs hur du definierar tre nya kostnadsbärare som är fördelningsmål för fördelningskällan



NOTENOTE

Så här definierar du fördelningskällan PROD-kostnadsstället på snabbfliken AllmäntSå här definierar du fördelningskällan PROD-kostnadsstället på snabbfliken Allmänt

Då här definierar du kostnadsbärarna som är fördelningsmål på snabbfliken RaderDå här definierar du kostnadsbärarna som är fördelningsmål på snabbfliken Rader

IMPORTANTIMPORTANT

Scenario 2 - Definiera dynamisk distribution beräknad på sålda artiklar

PROD-kostnadsstället med hjälp av den etablerade fördelningskvoten 5:2:4. De tre målkostnadsbärarna är
ACCESSO, PAINT och FITTINGS.

Exemplet använder demonstrationsdata i Business Central.

1. Välj ikonen  och ange Kostnadsfördelning och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Kostnadsfördelning väljer du åtgärden Ny.
3. I fältet ID , tryck på Retur eller ange ett id.
4. Ange 1 i fältet Nivå.
5. I fälten Giltig från och Giltig till anger du datum.
6. Ange PROD i fältet Kod för kostnadsställe.
7. I fältet Kreditera till kostnadstyp anger du kostnadstyp 9903.

1. Ange 9903 i fältet Målkostnadstyp på den första raden.
2. Välj ACCESSO i fältet Målkostnadsobjekt på den första raden.
3. På den första raden, i fältet Typ av fördelningsmål, välj Alla kostnader för att definiera hur upplupna

kostnader ska fördelas.
4. På den första raden, i fältet Bas, markera Fast för att använda fast fördelning.
5. På den första raden, i fältet Del, ange fördelningssatsen 5.
6. Ange 9903 i fältet Målkostnadstyp på den andra raden.
7. Välj PAINT i fältet Målkostnadsobjekt på den andra raden.
8. På den andra raden, i fältet Typ av fördelningsmål, välj Alla kostnader för att definiera hur upplupna

kostnader ska fördelas.
9. På den andra raden, i fältet Bas, markera Fast för att använda fast fördelning.

10. På den andra raden, i fältet Del, ange fördelningssatsen 2.
11. Ange 9903 i fältet Målkostnadstyp på den andra raden.
12. Välj FITTINGS i fältet Målkostnadsobjekt på tredje raden.
13. På tredje raden, i fältet Typ av fördelningsmål, välj Alla kostnader för att definiera hur upplupna kostnader

ska fördelas.
14. På tredje raden, i fältet Bas, markera Fast för att använda fast fördelning.
15. På tredje raden, i fältet Del, ange fördelningssatsen 4.

Business Central beräknar automatiskt fältet Procent med hjälp av ett procenttal som är beroende av alla tre
fördelningskvoterna, som anges i fältet Del för alla tre rader.

I det här avsnittet innehåller exempel på hur du definierar fördelningar med dynamisk fördelning. I exemplet
ändrar du dynamisk fördelning av kostnaderna för de SALES-kostnadsstället för att det ska fungera med den nya
kostnadsbäraren IT EQUIPMENT. IT EQUIPMENT-paketet har artikelnummer i intervallet 8904-W till 8924-W.
Du kan använda föregående års försäljningssiffror för att beräkna antalet andelen. Fördelningen bokförs på
hjälpkostnadstypen 9903.



NOTENOTE

Så här definierar du dynamisk fördelning beräknad på sålda artiklar under föregående årSå här definierar du dynamisk fördelning beräknad på sålda artiklar under föregående år

IMPORTANTIMPORTANT

Se även

Exemplet använder demonstrationsdata i Business Central.

1. Välj ikonen  och ange Kostnadsfördelningar och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Kostnadsfördelning väljer du åtgärden Ny.
3. I fältet ID , tryck på Retur eller ange ett id.
4. Ange 1 i fältet Nivå.
5. I fälten Giltig från och Giltig till anger du datum.
6. Ange FÖRS i fältet Kod för kostnadsställe.
7. I fältet Kreditera till kostnadstyp anger du kostnadstyp 9903.
8. I fältet Målkostnadstyp anger du kostnadstyp 9903.
9. I fältet Målkostnadsobjekt välj Ny för att skapa den nya kostnadsbäraren IT EQUIPMENT och fyll i fälten

efter behov. Välj IT EQUIPMENT. Låt fältet Målkostnadsställe vara tomt.
10. I fältet Typ av fördelningsmål, välj Alla kostnader för att definiera hur upplupna kostnader ska fördelas.
11. I fältet Bas välj fördelningsbasen Sålda artikler (belopp).
12. I fältet Nummerfilter anger du 8904-W..8924-W.
13. I fältet Kod för datumfilter anger du Föregående år.
14. Välj åtgärden Beräkna fördelningsnyckel för att beräkna andelen.

Business Central använder föregående år försäljningssiffror för att beräkna en andel för 1596,50 BVA till 100 procent för IT
EQUIPMENT-paketet. Det innebär att alla sålda artiklar föregående år är fördelade på kostnadsbäraren IT EQUIPMENT.

Ställa in kostnadsredovisning
Överföra och bokföra kostnadstransaktioner
Redovisa kostnader
Terminologi i kostnadsredovisning
Om kostnadsredovisning



Skapa kostnadsbudgetar
2019-10-14 • 2 minutes to read

TILL GÅ TILL

Överföra budgetar från redovisningen. Batch-jobbet Kopiera redovisningsbudget

Kopiera kostnadsbudgetar. Batch-jobbet Kopiera kostnadsbudget

Tilldela budgeterar. Sidan Kostnadsfördelning

Visa kostnadsbudgetjournaler och
kostnadsbudgettransaktioner.

Sidan Kostnadsbudgetregister

Skriv ut kostnadsbudgetjämförelser med hjälp av olika
rapporter.

Rapporten Saldo/budget för kostnadsredovisning

Rapporten Kostnadsredovisning, resultaträkning/budget

Rapporten Kostnadsbudget per kostnadsställe

Rapporten Kostnadsbudget per kostnadsbärare

Se även

Budgetering för kostnadsredovisning liknar budgetering i redovisningen. En kostnadsbudget skapas baserat på
kostnadstyper, precis som en budget för redovisningen skapas baserat på redovisningskonton.

En kostnadsbudget skapas för en viss tidsperiod, till exempel ett räkenskapsår. Du kan skapa kostnadsbudgetar
efter behov. Du kan skapa en ny kostnadsbudget manuellt eller genom att importera en kostnadsbudget eller
genom att kopiera en befintlig kostnadsbudget som budgetbas. Mer information finns i Skapa
redovisningsbudgetar

Du kan använda följande sidor för att skapa och analysera kostnadsbudgetar. Välj ikonen  för att hitta en sida och
läs sedan knappbeskrivningen för varje länk.

Redovisa kostnader
Skapa redovisningsbudgetar
Terminologi i kostnadsredovisning
Definiera och fördela kostnader
Arbeta med Business Central



Ta bort kostnadsbudgettransaktioner
2019-10-14 • 2 minutes to read

Ta bort kostnadsbudgettransaktionerTa bort kostnadsbudgettransaktioner

NOTENOTE

Se även

Du använder batch-jobbet Ta bort kostnadsbudgettransaktioner för att rätta kostnadsbudgettransaktioner i
kostnadsbudgetjournalen.

För att förhindra luckor i kostnadsbudgettransaktionerna och kostnadsjournalstransaktionerna kan du inte ta bort
en enstaka post eller en gruppera poster i mitten av listan över registerposter.

1. Välj ikonen  och ange Ta bort kostnadsbudgettransaktioner och välj sedan relaterad länk.

Till journalnr -fältet innehåller det sista registerpostnumret och kan inte ändras.

Använd fältet från att registrera nr för att välja ett registerpostnummer från vilket borttagningen ska börja.

2. Välj OK för att ta bort de valda kostnadsbudgettransaktionerna.

För att undvika ofrivillig borttagning av kostnadsbudgettransaktioner kan du stänga registerposter genom att markera
raderna som Avslutade i fältet Avslutat på sidan Kostnadsbudgetregister.

Redovisa kostnader Skapa kostnadsbudgetar
Arbeta med Business Central



Hantera lagerkostnader
2019-10-14 • 2 minutes to read

OM DU VILL GÅ TILL

Läs information om olika begrepp för att förstå principerna
och definitionerna som styr
lagerkostnadsredovisningsfunktionen i Business Central.

Om Lagerkostnad

Lär dig om alla funktioner i kostnadssystemet. Designdetaljer: Lagerkalkylering

läsa om hur ett företag kan använda lagerperioder för att
kontrollera lagervärdet över tid genom att definiera kortare
perioder som kan stängas för bokföring under
räkenskapsårets gång.

Arbeta med lagerperioder

veta varför standardkostnader ofta används av
produktionsföretag som värderingsbas för komponenter
och slutartiklar.

Om beräkning av standardkostnad

Ställ in lagerperioder, värderingsprinciper och
avrundningsmetoder.

Ställa in lagervärdering och lagerkostnad

Uppskatta eller skriv av värdet av en eller flera artiklar i
lager genom att bokföra deras faktiska, beräknade värde.

Omvärdera lager

Justera artikelkostnader, antingen automatiskt eller
manuellt, för att vidarebefordra kostnadsförändringar från
ingående transaktioner till deras relaterade utgående
transaktioner.

Justera artikelkostnader

Använda särskild kostnadsberäkning för dagligen
återkommande artikeltransaktioner i artikeloperationer.

Hantera lager- och produktionskostnader

Du måste regelbundet uppdatera standardkostnader för
komponenter i monterings- eller produktionsstrukturer och
överföra de nya kostnaderna till den överordnade artikeln.

Uppdatera standardkostnader

Visa och manuellt ändra vissa artikelkopplingstransaktioner
som skapas automatiskt under lagertransaktioner.

Ta bort och koppla om artikeltransaktioner

Kostnadshantering används vid registrering och rapportering av rörelsens driftskostnader. Den omfattar
rapportering av tillverkningskostnader och lagerkostnader, det vill säga varornas värdet.

Inom kostnadskalkylering måste du vara medveten om att värderingsprinciper anger hur varor värderas när
de lämnar lagret, att kostnadsjusteringen uppdaterar kostnaderna för sålda varor med relaterad
inköpskostnad som bokförs efter försäljningen och att lagervärdena måste bokföras på särskilda
redovisningskonton med jämna mellanrum.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.



utföra kontroll- och rapporteringsuppgifter vid periodslut,
till exempel beräkna lagervärdet och bokföra kostnader i
redovisningen.

Rapportera kostnader och stämma av med redovisningen

OM DU VILL GÅ TILL

Se även
Ekonomi
Lagersaldo
Försäljning
Inköp
Arbeta med Business Central



Om Lagerkostnad
2019-10-14 • 2 minutes to read

OM DU VILL GÅ TILL

skilja mellan de fem olika värderingsprinciperna och deras
påverkan på kostnadsflöden.

Designdetaljer: Värderingsprinciper

lära dig hur artikelkopplingstransaktioner dynamiskt kopplar
lagerminskningar till lagerökningar så att kontrollen över
kostnadsflödena bibehålls.

Designdetaljer: Artikelkoppling

lära dig hur en artikels styckkostnad löpande uppdateras med
kostnaden för dess senaste transaktion enligt artikelns
värderingsprincip.

Designdetaljer: Kostnadsjustering

lära dig hur en artikels genomsnittskostnad dynamiskt
beräknas enligt den valda genomsnittskostnadsperioden.

Designdetaljer: Genomsnittskostnad

urskilja förväntad kostnad (ännu inte fakturerad) från faktisk
kostnad och lära dig hur den hanteras i redovisningen.

Designdetaljer: Bokföring av förväntad kostnad

förstå kostnadsjusteringsmekanismen, som säkerställer att
kostnader flyttas fram även om lagertransaktioner sker
slumpmässigt.

Designdetaljer: Kostnadsjustering

veta varför standardkostnader ofta används av
produktionsföretag som värderingsbas för komponenter och
slutartiklar.

Om beräkning av standardkostnad

förstå hur lagervärdet återspeglas i redovisningen. Rapportera kostnader och stämma av med redovisningen

lära dig hur artikelomkostnader, till exempel frakt och
försäkring, kan tilldela ytterligare kostnadskomponenter till en
artikels styckkostnad.

Använda artikelomkostnader till kontot för ytterligare
verksamhetskostnader

läsa om hur ett företag kan använda lagerperioder för att
kontrollera lagervärdet över tid genom att definiera kortare
perioder som kan stängas för bokföring under
räkenskapsårets gång.

Arbeta med lagerperioder

Hantering av Lagerkostnad används vid registrering och rapportering av rörelsens driftskostnader. Den omfattar
rapportering av tillverkningskostnader och lagerkostnader, det vill säga varornas värdet.

Inom kostnadskalkylering måste du vara medveten om att värderingsprinciper anger hur varor värderas när de
lämnar lagret, att kostnadsjusteringen uppdaterar kostnaderna för sålda varor med relaterad inköpskostnad som
bokförs efter försäljningen och att lagervärdena måste bokföras på särskilda redovisningskonton med jämna
mellanrum.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.



Förstå alla funktioner i kostnadsmotorn, inklusive vad som
händer när du bokför transaktioner för montering och
produktionsorder.

Designdetaljer: Lagerkalkylering

OM DU VILL GÅ TILL

Se även
Hantera lagerkostnader
Arbeta med Business Central



Om beräkning av standardkostnad
2019-10-14 • 5 minutes to read

ÅTERANSKAFFNINGSSYSTEM STANDARDKOSTNADSELEMENT

Inköp Inköpskostnad för varor och material och materialkostnad,
om det behövs.

Montering Inköpskostnad för material, direkt eller fast arbetskostnad och
omkostnad.

Prod.order Inköpskostnad för material, arbetskostnad,
underleverantörskostnad och omkostnad.

Ställa in standardkostnader

materialkostnadermaterialkostnader

Många produktionsföretag använder värderingsbasen för standardkostnad. Detta gäller också företag som utför
lätt produktion, t.ex. montering och paketering. I standardkostnadssystemet fastställs styckkostnaden i lagret
utifrån en historisk eller förväntad kostnad som är rimlig. På det här sättet skapas ett underlag för
standardkostnaderna, eftersom tidigare och förväntade framtida kostnadsdata undersöks. Innan ett beslut fattas
om att ändra de här kostnaderna förblir de frysta. Den faktiska kostnaden för att tillverka en produkt kan skilja sig
från den beräknade standardkostnaden. Den faktiska kostnaden jämförs sedan med standardkostnaden för en
särskild artikel och skillnaderna eller avvikelserna identifieras och analyseras för den ekonomiska styrningen.

Standardkostnader kan bibehållas för artiklar som fylls i via inköp, montering och produktion. För varje
återanskaffning kan standardkostnader bestå av följande delar.

Eftersom standardkostnaden för en producerad eller monterad artikel kan innehålla flera kostnadsslag måste en
standardkostnad utarbetas för alla följande kostnadsslag: materialkostnader, kapacitetskostnader (arbete) och
leveratörskostnader (inköpskostnader och overheadkostnader).

Redovisningen i ett produktionsföretag som använder standardkostnadskalkylering består av:

Att uppskatta en standardkostnad för en färdig artikel samt att ställa in den på artikelkortet.
Att registrera och fördela den faktiska kostnaden för de viktigaste kostnadsslagen samt att redovisa avvikelser.

Alla komponentkostnader måste räknas samman när den direkta kostnaden för en färdig artikel ska bestämmas.
En monterad eller en tillverkad artikel kan bestå av halvfabrikat, som också består av flera komponenter.

Följande viktiga kostnadselement utgör den totala inköpskostnaden för en färdig och bearbetad artikel:

Materialkostnader.
Kapacitetskostnad.
Underleverantörskostnader endast för den producerade artikeln.

Materialkostnaderna är kostnader som är kopplade till detaljmontage och inköpt råmaterial. Materialkostnaden
kan bestå av kostnadsslag för både inköpskostnad och indirekt kostnad.

Inköpskostnaden för materialet utgörs av ett fakturerat belopp för inköpt råmaterial eller av
produktionskostnaden för ett detaljmontage.
Den indirekta kostnaden för materialet eller overheadkostnaden kan t.ex. utgöras av lagerhållningskostnaden



KOSTNADSBERÄKNINGSBAS MATERIALKOSTNADSBERÄKNING

En nivå Den producerade artikeln är lika med totalkostnaden för alla
inköpta eller detaljmonterade artiklar i artikelns
produktionsstruktur.

En nivå eller flera nivåer Producerad artikel är summan av materialkostnaden för alla
delmontage i den artikelns struktur och kostnaden för alla
inköpta artiklar i den artikelns produktionsstruktur.

KapacitetskostnaderKapacitetskostnader

NOTENOTE

för den färdiga artikeln när den har tillverkats.

Inställningen av materialkostnaden för inköpta artiklar, som påverkar inköpskostnad och indirekt kostnad, beror
på den värderingsprincip du har valt för den aktuella artikeln. Du kan skapa kostnadsinformation för varje
värderingsprincip på artikelkortet. Mer information finns i Registrera nya artiklar .

Kassationskostnaden (endast produktion) är ytterligare en faktor att beakta när du beräknar den totala
materialkostnaden. När en viss mängd med råmaterial kasseras när du monterar eller tillverkar en artikel brukar
komponentkvantiteten som krävs för att tillverka denna artikel öka. Detta ökar materialkostnaden för
komponenterna som förbrukas vid tillverkningen av en struktur. Du ställer in kassationskostnad för material i
produktionsstrukturen eller produktionsverksamhetsföljden.

Materialkostnaden för en tillverkad artikel kan visas på två sätt som motsvarar följande standardsätt för
kostnadsberäkning.

Kapacitetskostnaderna är kostnader som är kopplade till interna kostnader för arbetskraft och maskiner. Du måste
lägga upp dessa kostnader för varje resurs (i monteringshanteringen) och arbete eller maskingrupp i
verksamhetsföljden (i produktion). På samma sätt som med materialkostnaderna kan du identifiera kostnadsslag
för kapacitetskostnaden, vad beträffar både inköpskostnaden och den indirekta kostnaden. Inköpskostnaden för
en produktionsgrupp kan t.ex. vara "verkstadskostnaden" som har skapats för en särskild uppgift. Den indirekta
kostnaden för en produktionsgrupp kan utgöras av allmänna kostnader för fabriken, t.ex. belysning, uppvärmning
o.s.v. På liknande sätt som med materialkostnaderna kan kapacitetsoverhead uttryckas i form av en procentsats
för den indirekta kostnaden eller en fast overheadkostnad.

Inställningen av kapacitetskostnaderna för monterade artiklar består av följande delar:

Inköpskostnad och indirekt styckkostnad för resursen.
Fast eller direkt resursförbrukningstyp.

Inställningen av kapacitetskostnaderna för producerade artiklar består av följande delar:

Inköpskostnad och indirekt styckkostnad för maskin- eller produktionsgruppen.
Inställning av tid och partistorlek.

Om en standardinställd kapacitetskostnad ska kunna beräknas måste du fastställa standardinställda tidskostnader
som behövs till operationerna i maskin- och produktionsgrupperna. Den totala tiden för att slutföra en operation
består vanligtvis av omställningstiden, bearbetningstiden och av väntetiden och transporttiden.

Du ställer in kostnaderna för varje tidstyp för varje maskin-/produktionsgrupp i enskilda verksamhetsföljder.

Kostnaderna för bearbetningstiden gäller för varje enskild tillverkad artikelenhet och att kostnaderna för omställningstiden
gäller för varje enskilt parti. Därför måste omställningstiden i verksamhetsföljden fördelas proportionellt över partistorleken
för varje operation. Partistorleken anges i motsvarande fält på snabbfliken Beställning för artikelkortet.



UnderleverantörskostnaderUnderleverantörskostnader

Uppdatera standardkostnader

Se även

För att ange omställningstid i verksamhetsföljden i planeringssyfte, men inte inkludera den här kostnaden i den
standardinställda kostnadsberäkningen avmarkerar du fältet Kostnad inkl. omst.tid på sidan
Produktionsinställningar.

På En-nivå-basis är detta den arbetskostnad som krävs för att producera den färdiga produktionsartikeln och
anges på produktionsartikelns verksamhetsföljd. På en fler-nivå-basis är den kapacitet som har angetts för varje
enskild tillverkad artikel som ingår i den överordnade artikelns struktur.

Underleverantörskostnaderna är kostnader som är kopplade till tjänster från företagets fristående leverantörer
eller underleverantörer. På liknande sätt som med material- och kapacitetskostnaderna kan
underleverantörskostnaderna bestå av både inköpskostnad och overheadkostnad. Inköpskostnaden för
legotillverkningen utgörs av den faktiska avgiften per enhet för de erhållna tjänsterna. Overheadkostnaden för
legotillverkningen kan t.ex. vara frakt- och hanteringskostnader som företaget ådrog sig vid en
legotillverkningsorder.

Eftersom legotillverkning är en utlagd kapacitet ställs kostnaden för legotillverkningstjänsterna (inköpskostnad
och indirekt kostnad) in för produktionsgruppkortet som motsvarar legotillverkningsoperationen.

Använd funktionen från artikelkortet för att uppdatera eller beräkna standardkostnaden för monteringsartiklar.

Processen för att uppdatera eller att beräkna standardkostnader består vanligtvis av följande uppgifter:

1. Uppdatera kostnader på komponent- och kapacitetsnivå. Mer information finns i batch-jobben Föreslå
artikelstandardkostnad och föreslå kapacitet standardkostnad.

2. Konsolidera och summera komponent- och kapacitetskostnader för att beräkna den totala monterings- eller
produktionskostnaden för artiklarna. Mer information finns i Beräkna standardkostnaden för en
monteringsartikel.

3. Använda standardkostnaderna som anges när du kör de föregående batch-jobben. Standardkostnaderna
börjar inte gälla förrän de implementeras. Mer information finns i batch-jobbet Implementera
standardkostnadsändringar.

4. Implementera ändringarna för att uppdatera fältet Styckkostnad för artikelkortet och utföra
lagerutvärderingen. Mer information finns i Omvärdera lager.

Designdetaljer: Värderingsprinciper
Arbeta med strukturer
Uppdatera standardkostnader
Designdetaljer: Lagerkalkylering
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Designdetaljer: Lagerkalkylering
2019-10-14 • 2 minutes to read

I det här avsnittet

Dokumentationen ger en detaljerad teknisk inblick i begreppen och principerna som används i
lagringsvärderingsfunktionerna i Business Central.

Lagervärdering, kallas även kostnadshantering, används vid registrering och rapportering av rörelsens
driftskostnader.

Designdetaljer: Värderingsprinciper
Designdetaljer: Artikelkoppling
Designdetaljer: Kända problem med artikelkopplingar
Designdetaljer: Kostnadsjustering
Designinformation: Bokföringsdatumet för justeringsvärdetransaktionen
Designdetaljer: Bokföring av förväntad kostnad
Designdetaljer: Genomsnittskostnad
Designdetaljer: Varians
Designdetaljer: Avrundning
Designdetaljer: Kostnadskomponenter
Designdetaljer: Lagerperioder
Designdetaljer: Lagerbokföring
Designdetaljer: Bokföring av produktionsorder
Designdetaljer: Bokföring av monteringsorder
Designdetaljer: Avstämning med redovisningen
Designdetaljer: Konton i redovisningen Designdetaljer: Lagervärdering
Designdetaljer: Omvärdering



Arbeta med lagerperioder
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Skapa en lagerperiod

Stänga lagerperioder

Stänga en lagerperiodStänga en lagerperiod

Under en lagerperiod går det att bokföra ändringar i lagret. Lagerperioden definieras utifrån slutdatumet. När en
lagerperiod stängs kan inga ändringar bokföras i lagret, oavsett om de är förväntade eller rör faktureringen, före
det här slutdatumet. Det går inte heller att bokföra nya värden i lagret före slutdatumet. Om det finns öppna
artikeltransaktioner i den stängda perioden, d.v.s. positiva antal som ännu inte har kopplats till avgående
transaktioner, går det fortfarande att koppla avgående antal till de här transaktionerna även om perioden är
stängd.

I följande avsnitt finns beskrivningar om att:

Skapa lagerperioder.
Stänga lagerperioder.
Öppna lagerperioder igen.

1. Välj ikonen  och ange Lagerperioder och välj sedan relaterad länk.
2. Skapa en ny rad.
3. Ange det sista datumet för lagerperioden som definieras i fältet Slutdatum. När perioden har stängts går det

inte längre att bokföra lagerändringar före det här datumet.
4. Ange ett beskrivande namn i fältet Namn. Välj OK.

I fältet Stängd anges om lagerperioden är stängd för lagervärdeändringar. Fältet kan inte redigeras.

Det går att stänga vilken lagerperiod som helst, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

Det får inte finnas några öppna externa artikeltransaktioner, d.v.s. inget negativt lager, i den perioden.
Kostnaden för alla artiklar har justerats med batch-jobbet Justera kost. - artikeltrans..

Detta innebär att alla avgående transaktionsantal (till exempel antalen från försäljningsorder, avgående
överföringar, fakturor, inköpsreturer eller inköpskreditnotor) måste kopplas till ett befintligt antal i lagret.

1. Kör batch-jobbet Justera kost. - artikeltrans. innan en lagerperiod stängs för att säkerställa att alla
kostnadsjusteringar har bokförts. På fliken Åtgärder i gruppen Funktioner väljer du Justera kost. -
artikeltrans..

Kör rapporten Stäng lagerperiod - test för att avgöra om det finns öppna externa artikeltransaktioner i
lagerperioden eller om det finns artiklar som saknar justerad kostnad.

2. Välj åtgärden Stäng lagerperiod - Test.

Kör batch-jobbet Bokför lagerkostnad i redov. för att säkerställa att alla kostnader har bokförts i
redovisningen.

3. Välj åtgärden Bokför lager i redov..

4. På sidan Lagerperioder väljer du den lagerperiod du vill stänga.



Öppna lagerperioder igen

Öppna en lagerperiod igenÖppna en lagerperiod igen

Se även

5. Välj åtgärden Stäng period. När lagerperioden har stängts kan inga lagerändringar bokföras före
slutdatumet. Kostnaden för alla artiklar måste justeras med batch-jobbet Justera kost. - artikeltrans.
innan lagerperioden kan stängas.

6. Klicka på Ja för att bekräfta stängningen av perioden eller klicka på Nej för att avbryta stängningen.

7. Lagerperioden stängs och en bekräftelse visas när stängningen är klar.

När lagerperioden har stängts en gång går det inte längre att ta bort den. Det går däremot att öppna
lagerperioden igen om bokföring före lagerperiodens slutdatum ska tillåtas. Om en period öppnas igen, öppnas
även de lagerperioder som innehåller slutdatum som infaller efter slutdatumet för perioden som öppnas igen.

1. Välj ikonen  och ange Lagerperioder och välj sedan relaterad länk.
2. Välj den lagerperiod som du vill öppna igen.
3. Välj åtgärdenden Öppna period igen. Bekräfta att du vill öppna perioden igen.
4. Alla lagerperioder med slutdatum efter perioden som du har valt öppnas igen.

Designdetaljer: Lagerperioder
Ekonomi
Lagersaldo
Arbeta med Financials



Ställa in lagervärdering och lagerkostnad
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OM DU VILL GÅ TILL

ange en värderingsprincip för varje artikel för att styra hur
dess ingående kostnad används för att fastställa lagervärde
och kostnaden för sålda varor.

Registrera nya artiklar

se till att kostnaden automatiskt bokförs i redovisningen när
en lagertransaktion bokförs.

Fältet Automatisk kostnadsbokföring på sidan
Lagerinställning

se till att förväntade kostnader bokförs i redovisningen så att
du från de interima redovisningskontona Fkan se en
uppskattning av beloppen som förfaller till betalning och
kostnaden för de köpta eller sålda artiklarna innan de faktiskt
faktureras.

Fältet Förväntad kost.bokf. i redov. på sidan
Lagerinställning

ställa in systemet till att automatiskt justera för alla
kostnadsändringar varje gång du bokför lagertransaktioner.

Justera artikelkostnader

definiera om genomsnittskostnaden ska beräknas endast per
artikel eller per artikel för varje lagerställeenhet och för varje
variant av artikeln.

Fältet Genoms. kost.ber.typ på sidan Lagerinställningar

välja den tidsperiod som ska användas för att beräkna vägd
genomsnittskostnad för de artiklar som du använder
genomsnittsvärderingsprincipen för.

Fältet Genomsnittskostnadsperiod på sidan
Lagerinställningar

definiera lagerperioder för att kontrollera lagervärde över tid
genom att inaktivera transaktionsbokföring i avslutade
lagerperioder.

Arbeta med lagerperioder

se till att försäljningsreturer kopplas till den ursprungliga
avgående transaktionen så att lagervärdet bevaras.

Exakt kostnadsåterföring på sidan Försäljning &
kundreskontra

se till att inköpsreturer kopplas till den ursprungliga
ankommande transaktionen så att lagervärdet bevaras.

Exakt kostnadsåterföring på sidan Inköp &
Leverantörsreskontra

ange avrundningsreglerna som ska användas när artikelpriser
justeras eller föreslås och när standardkostnader justeras eller
föreslås.

Sidan Avrundningsmetod

Se även

Om du vill se till att lagerkostnaderna registreras korrekt, ställer du in olika fält och sidor innan du gör
artikeltransaktioner.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.

Hantera lagerkostnader
Arbeta med Business Central
Ekonomi



Omvärdera lager
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Omvärdera lager

Se även

Om du vill öka eller minska värdet för en artikel eller en viss artikeltransaktion, använder du
omvärderingsjournalen.

1. Välj ikonen  och ange Omvärderingsjournal och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Beräkna lagervärde.

3. På sidan Beräkna lagervärde fyller du i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa
en kort beskrivning.

4. Välj knappen OK.

5. På varje rad på sidan Omvärderingsjournal i fältet Styckkostnad (omvärderad) anger du den nya
styckkostnaden. Du kan alternativt ange det nya totalbeloppet i fältet Lagervärde (omvärderad).

Relevanta fält uppdateras automatiskt. Lägg märke till att den faktiska förändringen av lagervärdet för den
aktuella artikeltransaktionen visas i fältet Belopp. Detta belopp utgör skillnaden mellan värdena i fälten
Lagervärde (beräknat) och Lagervärde (omvärderat).

6. När du har slutfört alla rader i omvärderingsjournalen väljer du åtgärden Bokför.

Nya värdetransaktioner skapas nu för att visa omvärderingarna som du har bokfört. Du kan se de nya värdena på
respektive artikelkort.

Designdetaljer: Omvärdering
Lagersaldo
Försäljning
Inköp
Arbeta med Business Central



Justera artikelkostnader
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Så här justerar du artikelkostnader manuellt

Så här gör du generella ändringar i inköpspris

Kostnaden för en artikel (lagervärde) som du köper och senare säljer kan ändras under dess livstid, eftersom till
exempel en fraktkostnad läggs till dess inköpkostnad när du har sålt artikeln. Kostnadsjustering är speciellt
relevant i situationer där du säljer varor, innan du fakturerar inköpet av dessa varor. För att alltid ha rätt lagervärde
måste artikelkostnader därför regelbundet justeras. Detta säkerställer att försäljnings- och vinststatistiken är
aktuell och ekonomiska KPI-er är korrekta. Mer information finns i Designdetaljer: kostnadsjustering.

Som regel beräknas värdet i fältet Styckkostnad på artikelkortet enligt standardkostnaden för artiklar där
värderingsprincipen Standard används. För artiklar där någon annan värderingsprincip används, beräknas värdet
baserat på beräkningen av lagersaldot (fakturerade kostnader och förväntade kostnader) dividerat med
lagersaldot. Mer information finns i avsnittet Förstå Styckkost. beräkningstyp.

I Business Central justera artikelkostnaderna automatiskt varje gång en lagertransaktion uppstår till exempel när
bokföring av en faktura för en artikel.

Du kan också använda en funktion för att justera kostnaderna för en eller flera artiklar. Detta är användbart när du
vet att artikelkostnader har ändrats av andra orsaker än artikeltransaktioner.

Artikelkostnaderna justeras av FIFO eller metoden Genomsnittskostnad beroende på ditt val i assisterad
inställningsguide för Konfigurera mitt företag på fältet Värderingsprincip på artikelkortet. Mer information
finns i Registrera nya artiklar .

Om du använder en FIFO-kostnadsmetod är artikelns enhetskostnad det verkliga värdet på en inleverans av
artikeln. Lager värders genom att anta att de första artiklarna in i lagret säljs först.

Om du använder metoden Genomsnittskostnad beräknas en artikels enhetskostnad som den genomsnittliga
styckkostnaden vid varje tidpunkt efter ett inköp. Lager värderas med förutsättningen att alla lagerartiklar säljs
samtidigt. För artiklar som avänder den här värderingsprincipen kan du välja fältet Styckkostnad på artikelkortet
för att visa tidigare transaktioner som genomsnittskostnaden beräknas från.

Funktionen Kostnadsjustering bearbetar endast värdetransaktioner som inte ännu har justerats. Om en funktion
påträffas där ankommande kostnader behöver flyttas fram till kopplade avgående kostnader, görs detta genom att
nya justeringsvärdetransaktioner skapas som baseras på informationen i de ursprungliga värdetransaktionerna,
men som innehåller justeringsbeloppet. Funktionen Kostnadsjustering använder bokföringsdatumet för den
ursprungliga värdetransaktionen om inte det datumet infaller i en avslutad lagerperiod. Om så är fallet används
startdatumet för nästa öppna lagerperiod. Om lagerperioder inte används definieras datumet i fältet Tillåt
bokföring fr.o.m. på sidan Redovisningsinställningar när justeringstransaktionerna bokförs.

1. Välj ikonen  och ange Justera kost. - artikeltrans och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Justera kost. - artikeltrans kan du ange vilka artiklar som du vill justera kostnader för.
3. Välj knappen OK.

Om du vill ändra inköpspriset för flera olika artiklar kan du använda batchjobbet Justera artikelkost./priser.

När batch-jobbet körs ändras innehållet i fältet Inköpspris på artikelkortet. Innehållet i fältet ändras på samma
sätt för alla artiklar eller för de artiklar du valt. Värdet i fältet multipliceras med en justeringsfaktor som du anger.



 Förstå beräkning av styckkostnad

Beräkna styckkostnad vid inköp

Värderingsprincip FIFO, LIFO, Serienr eller GenomsnittVärderingsprincip FIFO, LIFO, Serienr eller Genomsnitt

Värderingsprincip StandardVärderingsprincip Standard

Samtliga värderingsprinciperSamtliga värderingsprinciper

Beräkning av styckkostnad vid försäljning

1. Välj ikonen  och ange Justera artikelkostnader/priser och välj sedan relaterad länk.
2. I fältet Justeringsfält anger du vilket artikelfält eller lagerställeskortfält du vill justera.
3. I fältet Justeringsfaktor anger du den faktor som ska justera värdet. Ange t.ex. 1,5 för att minska värdet med

50 %.
4. På snabbfliken Artikel ställer du in filter för att ange till exempel vilka artiklar som ska hanteras med batch-

jobbet.
5. Välj knappen OK.

Som regel beräknas värdet i fältet Styckkostnad på artikelkortet enligt standardkostnaden för artiklar där
värderingsprincipen Standard används. För artiklar där någon annan värderingsprincip används, beräknas värdet
baserat på beräkningen av lagersaldot (fakturerade kostnader och förväntade kostnader) dividerat med
lagersaldot.

I de avsnitt som följer beskrivs hur innehållet i fältet Värderingsprincip påverkar beräkningen av styckkostnaden
vid inköp och försäljningar.

När du köper in artiklar kopieras alltid värdet i fältet Senaste direkt kostnad på artikelkortet till fältet
Inköpspris på en inköpsrad eller till raden A-pris på en artikeljournalrad.

Ditt val i fältet Värderingsprincip påverkar hur Business Central beräknar innehållet i fältet Styckkostnad på
raderna.

Business Central beräknar innehållet i fältet Styckkostnad (BVA) på inköpsraden eller innehållet i fältet
Styckkostnad på artikeljournalraden enligt följande formel:

Styckkostnad (BVA) = (Inköpspris – (Rabattbelopp/Antal)) x (1 + Indirekt kostnad %/100) + Overheadkostnad

Fältet Styckkostnad (BVA) på inköpsraden, eller fältet Styckkostnad på artikeljournalraden, fylls i med värdet i
fältet Styckkostnad på artikelkortet. Med värderingsprincipen som Standard beräknas detta värde alltid enligt
standardkostnaden.

När du bokför inköpet kopieras styckkostnaden från inköpsraden eller artikeljournalraden till en transaktionsrad
för den inköpta artikeln. Styckkostnaden visas på artikelns transaktionslista.

Innehållet i fältet Kost.belopp aktuellt, eller i vissa fall fältet Kost.belopp (faktisk) eller, om tillämpligt, fältet
Kost.belopp (förväntat) för den här artikeltransaktionen, beräknas alltid enligt styckkostnaden från raden i
källdokumentet, oavsett vilken värderingsprincip som används för artikeln.

När du säljer artiklar, kopieras styckkostnaden från fältet Styckkostnad på artikelkortet till försäljnings- eller
artikeljournalraden.

När du bokför, kopieras styckkostnaden till en rad på försäljningsfakturan. Styckkostnaden visas på artikelns
transaktionslista. Business Central använder styckkostnaden från källdokumentraden för att beräkna innehållet i
Kost.belopp (aktuellt) eller, om tillämpligt, fältet Kost.belopp(förväntat) oavsett vilken värderingsprincip som
används för artikeln.



Se även
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Hantera lager- och produktionskostnader
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OM DU VILL GÅ TILL

regelbundet eller automatiskt uppdatera styckkostnaden för
en eller flera artiklar så att alla kostnadsändringar från
ankommande transaktioner, till exempel de för inköp eller
produktionsutflöde, flyttas fram till relaterade avgående
transaktioner, till exempel försäljningar eller överföringar.

Justera artikelkostnader

få en inblick i genomsnittskostnadsdynamiken för att fatta
beslut om prissättning eller spåra kostnadsfluktuationer
orsakade av informationsregistreringsfel.

Registrera nya artiklar

skapa en produktionsartikels standardkostnad genom att
ange de tre kostnadsslagen: materialkostnad,
kapacitetskostnad och underleverantörskostnad.

Om beräkning av standardkostnad

beräkna styckkostnaden för en strukturartikel baserat på
styckkostnaderna för dess underliggande komponenter.

Arbeta med strukturer

slutföra kostnadskalkyleringslivscykeln för en producerad
artikel genom att justera kostnaderna och stämma av
värdetransaktionerna med redovisningen.

Om kostnader för färdiga produktionsorder

ändra värdet för en artikel i lager eller värdet för en
artikeltransaktion, till exempel en inköpstransaktion.

Omvärdera lager

manuellt ångra en artikelkoppling eller koppla om
artikeltransaktioner som skapats i programmet.

Ta bort och koppla om artikeltransaktioner

Du kan använda fältet Kopplas från löpnr i artikeljournal för
att skapa en fast koppling mellan en inkommande transaktion
och den ursprungliga utgående transaktionen.

Avsluta öppna artikeltransaktioner som skapas från en fast
koppling i artikeljournalen

Se även

Många av funktionerna inom kostnadskalkylering utförs i underliggande processer som användaren inte behöver
bry sig om, till exempel transaktionskoppling och automatisk kostnadsjustering, men ett antal fält, sidor och
rapporter riktar sig mot användare som direkt eller indirekt hanterar kostnader för artiklar eller driften.

Att tilldela artikelomkostnader till inköpsdokument är ett exempel på en indirekt uppgift inom kostnadskalkylering.
Att uppdatera styckkostnad för en artikel i monterings- eller produktionsstrukturen är ett exempel på en mer direkt
uppgift inom kostnadskalkylering.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.

Hantera lagerkostnader Designdetaljer: Lagerkostnad
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Uppdatera standardkostnader

Se även

Du måste regelbundet uppdatera standardkostnader för komponenter och överföra de nya kostnaderna till den
överordnade artikeln. Processen består typiskt av följande fyra steg:

1. Uppdatera kostnader på komponent- och kapacitetsnivå. Mer information finns i batch-jobbet Föreslå
artikelstandardkostnad.

2. Konsolidera och summera komponent- och kapacitetskostnader för att beräkna den totala produktions- eller
monteringskostnaden för artiklarna.

3. Använd standardkostnaderna som angavs när du körde de föregående batch-jobben. Standardkostnaderna
börjar inte gälla förrän de implementeras. Mer information finns i Implementera standardkostnadsändringar.

4. Inför ändringarna för att uppdatera fältet Styckkostnad för artikelkortet och utföra lageromvärderingen. Mer
information finns i Omvärdera lager.

Mer information finns i Om att beräkna standardkostnad.

1. Kör batch-jobbet Justera kost. - artikeltrans.

2. Kör batch-jobbet Bokför lagerkostnad i redov.

3. Öppna Standardkostnadsformulär och använd en eller flera av följande funktioner :

a. Kör batch-jobbet Föreslå artikelstandardkostnad.
b. Granska resultaten och gör nödvändiga ändringar.
c. Kör batch-jobbet Föreslå standardkostnad för kapacitet.
d. Granska resultaten och gör nödvändiga ändringar.
e. Kör batch-jobbet Uppsummerad standardkostnad.
f. Granska resultaten och gör nödvändiga ändringar.
g. Kör batch-jobbet Implementera standardkostnadsändringar.

4. Granska och bokför sidan Omvärderingsjournal , vilken har fyllts på med transaktioner från föregående
steg i den här processen.

Om beräkning av standardkostnad
Hantera lagerkostnader
Designdetaljer: Värderingsprinciper Finans
Arbeta med Business Central
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WARNINGWARNING

Ta bort en artikelkoppling med hjälp av kopplingsformulär

På sidan Kopplingsformulär kan du visa och manuellt ändra vissa artikelkopplingstransaktioner som skapas
automatiskt under lagertransaktioner.

När du bokför en lagertransaktion som innebär att artiklar tas in i eller ut ur lagret, skapas en artikelkoppling
mellan varje lagerökning och lagerminskning. Genom de här kopplingarna fastställs kostnadsflödet från varorna
som tas emot i lagret till varorna som lämnar lagret. På grund av sättet som styckkostnaden beräknas på kan en
felaktig artikelkoppling medföra att genomsnittskostnaden och styckkostnaden får oriktiga resultat. Mer
information finns i Designdetaljer: Artikelkoppling.

Följande scenariot kan till exempel kräva att du återställ ett program eller omkopplar följande artikeltransaktioner:

Användaren har glömt att göra en fast koppling.
En felaktig fast koppling har gjorts.
En artikel måste returneras som en försäljning redan har kopplats till.

Om möjligt, använda ett dokument för att koppla en artikeltransaktion. Till exempel om du måste göra en
inköpsretur för en artikel som en försäljning redan har kopplats till, kan du koppla genom att skapa och bokföra
inköpsreturdokumentet, med hjälp av rätt koppling i Koppla till artikellöpnr fältet på inköpsreturen raden. Du
kan använda Hämta bokförda dokumentrader som ska återföras eller Kopiera dokument funktion i
inköpsreturdokumentet för att göra det lättare. När du bokför dokumentet, återtillämpas artikeltransaktionen
automatiskt. Mer information finns i Så här behandlar du inköpsreturer eller annulleringar.

Om du inte kan använda ett dokument för att koppla, som när du behöver rätta en fast koppling, använder du
sidan Kopplingsformulär för att korrigera ett program.

Ta hänsyn till följande viktiga punkter i arbetet med kopplingsformulär: - Du bör inte lämna bortkopplade
kopplingstransaktioner för långa perioder, eftersom andra användare inte kan behandla artiklarna förrän du kopplar om
kopplingstransaktionerna eller stänger sidan Kopplingsformulär. Användare som försöker utföra åtgärder som omfattar en
kopplingstransaktion som tagits bort manuellt, får felmeddelande följande: ”Du inte kan utföra den här åtgärden, eftersom
transaktioner för artiklar XXX tagits bort i kopplingsformuläret av användaren XXX. ” - Omkopplingen av
artikeltransaktionerna bör göras utanför normal arbetstid, så att eventuella konflikter med användare som bokför
transaktioner med samma artiklar kan undvikas. - När kopplingsformuläret stängs utför Business Central en kontroll för att
säkerställa att alla transaktioner har kopplats. Om en antalskoppling till exempel tas bort utan att någon ny koppling skapas,
skapas en ny koppling när kopplingsformuläret stängs. På så sätt förblir kostnaden intakt. Observera dock att ingen ny fast
koppling skapas automatiskt i programmet när kalkylarket stängs, om en fast koppling har tagits bort. Detta måste göras
manuellt genom att skapa en ny koppling i kalkylarket. - Det går att ta bort kopplingar från mer än en transaktion åt
gången i kopplingsformuläret. Det går däremot inte att skapa en koppling för mer än en transaktion åt gången, eftersom
kopplingen påverkar uppsättningen transaktioner som kan kopplas. - I följande fall kan ingen koppling utföras i
kopplingsformuläret: Om det inte finns tillräckligt med antal i lager för kopplingen, utförs ingen koppling i
kopplingsformuläret när användaren försöker att koppla en transaktion för en lagerminskning utan
artikelspårningsinformation till en transaktion för en lagerökning med artikelspårningsinformation.

1. Välj ikonen  och ange Kopplingsformulär och välj sedan relaterad länk.
2. Sidan Kopplingsformulär öppnas och visar befintliga artikeltransaktioner för alla artiklar.



IMPORTANTIMPORTANT

Koppla om en artikelkoppling med hjälp av kopplingsformuläret

3. Ange filter på Snabbfliken Allmänt för att göra det enklare att hitta den artikeltransaktion för vilken
kopplingen ska ändras.

4. Välj aktuell artikeltransaktion och klicka på åtgärden Kopplade transaktioner. Sidan Visa kopplade
transaktioner – Kopplade transaktioner öppnas och visar de artikeltransaktioner som för närvarande är
kopplade till den valda transaktionen.

5. Markera den artikeltransaktion för vilken kopplingen ska tas bort.
6. Välj åtgärden Ta bort koppling. Med den här åtgärden tas den artikeltransaktion bort som kopplar de två

artikeltransaktionerna och i stället flyttas den till sidan Visa kopplade transaktioner – Bortkopplade
transaktioner.

7. Stäng sidan Visa kopplade transaktioner – Kopplade transaktioner.

Fältet Återstående antal för de båda artikeltransaktionerna ökas med det antal som nu är okopplat. Den
borttagna artikeltransaktionen är nu tillgänglig för koppling igen på sidan Visa kopplade transaktioner –
bortkopplade transaktioner.

Du bör inte lämna bortkopplade kopplingstransaktioner för längre perioder, eftersom andra användare inte kan behandla de
aktuella artiklarna förrän du kopplar om kopplingstransaktionerna eller stänger sidan Kopplingsformulär. Följande
felmeddelande visas om du försöker att utföra åtgärder som omfattar en manuellt bortkopplad transaktion:

Det går inte att utföra åtgärden eftersom kopplingar för transaktionerna för artikel har tagits bort i
Kopplingsformuläret av användaren .

NOTENOTE

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Kopplingsformulär och välj sedan relaterad länk.

2. Sidan Kopplingsformulär öppnas och visar befintliga artikeltransaktioner för alla artiklar.

3. Om du vill koppla om transaktioner som tagits bort sedan kalkylarket öppnades markerar du den
artikeltransaktion som du vill koppla om. På fliken Åtgärder i gruppen Funktioner väljer du Omkoppla.

Denna omkoppling till det ursprungliga saldot sker också automatiskt när du stänger sidan Kopplingsformulär.

4. Markera den artikeltransaktion som du vill koppla om du vill koppla en tillgänglig öppen artikeltransaktion
till en annan transaktion. Välj åtgärden Bortkopplade transaktioner. Sidan Visa kopplade
transaktioner – Bortkopplade transaktioner öppnas.

5. Markera en eller flera artikeltransaktioner som ska kopplas till den transaktion som är markerad på sidan
Kopplingsformulär. Klicka därefter på OK.

En artikelkopplingstransaktion skapas mellan de två artikeltransaktionerna. Fälten Återstående antal för
de två transaktionerna minskas med det kopplade antalet.

Om du valt att göra en koppling utan att veta om att kopplingen medför att en oändlig loop skapas i
kostnadsjusteringsprocessen utförs inte kopplingen du föreslagit. Det här kan ske när de ursprungliga
transaktionerna har genererat ett negativt lager. Kopplingen utförs inte. Därför måste du välja en annan transaktion
för kopplingen.



Se även

6. Om fältet Automatisk kostnadsjustering har värdet Alltid i Lagerinställningar, körs batch-jobbet för
kostnadsjustering automatiskt i programmet när en omkoppling har gjorts. Kör annars batch-jobbet
Justera kost. - artikeltrans för att säkerställa att samtliga kostnader är aktuella.

Avsluta öppna artikeltransaktioner som skapas från en fast koppling i artikeljournalen
Behandla inköpsreturer eller annulleringar
Hantera lagerkostnader
Designdetaljer: Artikelkoppling
Arbeta med Business Central
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IMPORTANTIMPORTANT

Om du vill avsluta öppna artikeltransaktioner som skapas från ett fast
koppling i artikeljournalen

Se även

Du kan använda fältet Kopplas från löpnr på sidan Artikeljournal för att skapa en fast koppling mellan en
inkommande transaktion och den ursprungliga utgående transaktionen. Till exempel, för att korrigera utgående
transaktion eller bearbeta dess retur. Mer information finns i Kopplas från löpnr.

Fast koppling som gjorts på det här sättet gäller endast kostnaden, inte antal. På så sätt kommer den bokförda positiv
artikeltransaktion inte avsluta det kopplade avgående transaktion, och att stå öppen. Detta gäller också när du bokför en
fast koppling för en positiv transaktion på en negativ transaktion som inte har avslutats av en vanlig positiva transaktion,
kommer både negativ och de positiva transaktionerna finns kvar öppna.

Det innebär att du inte kan avsluta en lagerperiod, om sådan transaktion finns.

I följande procedur beskrivs hur du avslutar sådana transaktioner genom att utföra två korrigerande bokföringar i
artikeljournalen.

1. Använd fältet Kopplas från löpnr om du vill bokföra en positiv justering med motsvarande antal. Denna
åtgärd stänger den ursprungliga negativ transaktion med en fast koppling.

2. Använd fältet Kopplas till löpnr om du vill bokföra en negativ justering. Denna åtgärd stänger den
korrigerande positiva transaktionen med en fast koppling.

Ta bort och koppla om artikeltransaktioner
Behandla försäljningsreturer och annulleringar
Ställa in lagervärdering och lagerkostnad
Hantera lagerkostnader
Designdetaljer: Värderingsprinciper



Rapportera kostnader och stämma av med
redovisningen
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OM DU VILL GÅ TILL

visa lagervärdet för valda artiklar, inklusive information om
kvantiteter och värden på ökningar och minskningar i lager
över en vald period.

Lagervärdering-rapport

visa lagervärdet för valda produktionsorder i ditt PIA-lager
(produkter i arbete), till exempel kvantiteterna och värdena på
förbrukning, kapacitetsförbrukning och utflöde i pågående
produktionsorder.

Lagervärdering - WIP-rapport

visa lagervärdet på valda artiklar, inklusive deras faktiska och
förväntade kostnad på det angivna datumet.

Lagervärdering - kost.spec.-rapport

använda en rapport för att analysera orsakerna till
kostnadsvariationer eller för att få information om
kostnadsandelarna för sålda artiklar (KSV).

Kostnadsandelar - analys-rapport

regelbundet bokföra värdetransaktionerna för
artikeltransaktioner från inventeringen till relaterade
redovisningskonton för att stämma av de båda
bokföringsböckerna.

Stämma av lagerkostnader med redovisningen

fastställa PIA-beloppet som måste bokföras på
balansräkningskonton för periodslutsrapportering.

Övervaka projektframsteg och -resultat

Se även

I slutet av bokföringsperioden varje månad, år eller annat – måste en serie uppgifter för kostnadskontroll och
revision utföras så att ett korrekt och balanserat lagervärde rapporteras till ekonomiavdelningen. Förutom
bokföringsrutinen som överför enskilda artikelvärdetransaktioner till särskilda redovisningskonton finns det flera
rapporter, spårningsfunktioner och speciella avstämningsverktyg som revisorn eller controllern kan använda.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.

Ställa in lagervärdering och lagerkostnad
Hantera lagerkostnader
Ekonomi
Lagersaldo
Försäljning
Inköp
Arbeta med Business Central
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Bokföra lagerkostnader manuellt

NOTENOTE

För att granska avstämningen mellan inventeringen och redovisningen.

När du bokför lagertransaktioner, till exempel försäljningsutleveranser, inköpsfakturor eller lagerjusteringar,
registreras de ändrade artikelkostnaderna i artikelvärdesposter. För att återspegla denna förändring i lagervärde i
din bokföring kommer lagerkostnaderna automatiskt att bokföras på relaterade lagerkonton i redovisningen. För
varje lagertransaktion som bokförs, bokförs lämpliga värden på lagerkontot, justeringskontot och KSV-kontot i
redovisningen.

Automatisk kostnadsbokföring definieras av fältet Automatisk kostnadsbokföring på sidan
Lagerinställningar.

Även om lagerkostnaderna automatiskt bokförs i redovisningen måste du fortsatt säkerställa att varukostnader
skickas vidare till relaterade avgående försäljningstransaktioner, i synnerhet när varorna säljs innan du har
fakturerat inköpet av varorna. I programmet kallas detta för Kostnadsjustering. Artikelkostnader justeras
automatiskt när du bokför artikeltransaktioner, men du kan också justera projektartikelkostnader manuellt. Mer
information finns i Justera artikelkostnader .

1. Välj ikonen  och gå till Bokför lagerkostnad i redov. och välj sedan relaterad länk.
2. Bokför lagerkostnader i redovisningen manuellt genom att köra batch-jobbet. När det här batch-jobbet körs

skapas redovisningstransaktioner utifrån värdetransaktioner. Det går att bokföra transaktionerna så att de
sammanfattas per bokföringsmall.

När du kör batch-jobbet kan fel påträffas som har att göra med saknad inställning eller inkompatibel dimensionsinställning.
Om fel uppstår i batch-jobbets dimensionsinställning ersätter den dessa fel och använder dimensionerna för
värdetransaktionen. För andra fel hopar batch-jobbet över att bokföra värdetransaktionerna och anger dem vid slutet av
rapporten i avsnittet “Transaktioner som hoppats över”. För att bokföra de här transaktionerna måste du först lösa felen.

Om en lista över felen ska visas innan batch-jobbet för bokföring ska köras kan rapporten Bokför lagerkostnad i
redovisning - test köras. Alla fel som inträffar under testbokföringen visas i en lista i testrapporten. Därefter går
det att korrigera felen och köra batch-jobbet för bokföringen av lagerkostnaden utan att transaktioner hoppas över.

Det går att visa en översikt över de värden som eventuellt bokförs i redovisningen genom att köra batch-jobbet
Bokför lagerkostnad i redov., utan att själva bokföringen av värdena utförs i redovisningen. Genom att
avmarkera fältet Bokför på sidan för begäran kan översikten visas. Om batch-jobbet körs med de här
inställningarna visas värdena som kan bokföras i redovisningen i rapporten, men de bokförs inte.

Sidan Avstämning lager - redovisning - visar följande:

Påvisar avstämningsdifferenser genom att jämföra vad som registrerats i redovisningen och vad som
registrerats i lagerredovisningen (värdetransaktioner).
Visar oavstämda kostnadsbelopp i värdetransaktionerna i lagerredovisningen om de mappas till motsvarande
lagerrelaterade konton i redovisningen och jämför dessa med summorna som faktiskt registreras på samma
konton i redovisningen.



Se även

Återspeglar den dubbla transaktionsstrukturen i redovisningen genom att visuellt presentera data på det sättet.
En KSV-transaktion har till exempel en motsvarande lagertransaktion.
Låter användaren analysera och se vilka transaktioner som utgör kostnadsbeloppen.
Omfattar filter som begränsar analyserna efter datum, artikel och lagerställe.
Förklarar orsakerna till avstämningsdifferenser i informativa meddelanden.

I kolumnen Namn längst till vänster i rutnätet anges de olika typerna av redovisningskonton som associeras med
lagret.

Kolumnerna Lager, Lager (interim) och PIA-lager innehåller de fakturerade, icke fakturerade och PIA-
summorna för respektive redovisningskontotyp. Dessa beräknas från värdetransaktionerna, det vill säga de
planeras till de redovisningskontotyper där de ska hamna när de slutligen bokförs i redovisningen.

I kolumnen Summa visas summan (i fetstil) för värdetransaktionsbeloppen i de tre lagerkolumnerna.

I kolumnen Redovisningssumma visas beloppen (i fetstil) för varje redovisningskontotyp som finns i
redovisningen. Dessa beräknas från redovisningstransaktionerna, det vill säga de representerar lagerkostnaderna
som redan har bokförts i redovisningen.

Kolumnen Differens representerar differensen mellan fälten Redovisningssumma och Summa.

Högst upp på sidan Avstämning lager - redovisning kan du ange filter för att t.ex. begränsa den tidsperiod som
du vill hämta information om.

Om du markerar fältet Visa varning och om det finns avvikelser mellan lagersummor och redovisningssummor,
visas meddelanden i fältet Varning för rutnätet som förklarar avvikelsen. Om du väljer fältet Varning får du mer
information om vad varningen betyder.

När du har angett alla önskade filter väljer du åtgärden Visa matris. Data beräknas och matrissidan öppnas.

I kolumnen längst till vänster i rutnätet kan du se de olika redovisningskonton som har associerats med lager. I
rutnätet visas sedan de fakturerade och icke-fakturerade (interim) lagersummorna och PIA-lagersummorna för var
och en av dessa kontotyper. Dessa summor beräknas utifrån värdetransaktionerna.

I de närmast följande kolumnerna visas summorna för samma kontotyper beräknade utifrån
redovisningstransaktioner.

Välj värdet i något av fälten om du vill se de lagerrapporttransaktioner som användes för att beräkna summorna.
För lagersummorna är lagerrapporttransaktionerna summorna av värdetransaktioner för artiklarna. För
redovisningssummorna är lagerrapporttransaktionerna summorna från redovisningstransaktionerna.

Hantera lagerkostnader
Inköp
Försäljning
Arbeta med Business Central
Allmänna affärsfunktioner
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Skapa en PIA-metod för projektet

NOTENOTE

Så här definierar du en PIA-metod för ett projekt

Allt eftersom ett projekt fortlöper används material och resurser och de, och andra kostnader, måste bokföras i
projektet. Produkter i arbete (PIA) är en funktion som gör att du kan uppskatta värdet i projektet i redovisningen
medan projekten pågår. I många fall kan du bokföra kostnader för ett projekt innan du fakturerar projektet. Om
endast kostnader bokförts blir er finansiella rapport oriktig. Mer information finns i Förstå PIA-metoder.

Om du vill hålla reda på värdet i redovisningen kan du beräkna PIA (Produkter i arbete) och bokföra värdet i
redovisningen.

Du kan beräkna PIA baserat på:

Kostnadsvärde
Försäljningsvärde
Identifierbar kostnad
Färdigställningsgrad
Slutfört kontrakt

Om du vill visa resultatet med någon annan metod ändrar du metoden och beräknar om PIA. Det finns ingen gräns
för hur många gånger du kan beräkna PIA. PIA beräknas bara, det bokförs inte i redovisningen. När du har
beräknat PIA kan du bokföra det i redovisningen.

Du kan skapa en PIA-metoden för projektet som visar behoven i organisationen. När du har skapat detta kan du
ange vilken PIA-beräkningsmetod som ska användas som standard i organisationen.

När du har använt den nya metoden för att skapa PIA-transaktioner kan du inte ta bort metoden eller ändra den.

1. Välj ikonen  och ange PIA-metoder för projekt och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Ny och fyll sedan i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort

beskrivning.
3. Stäng sidan.
4. För att göra den nya metoden till standard väljer du ikonen  Projektinställningar och välj sedan relaterad

länk.
5. I fältet Standard-PIA-metod väljer du metoden i listan.

När du skapar ett nytt projekt måste du ange vilken PIA-metod för projektet som gäller. I vissa fall har metoden för
PIA-redovisningstransaktioner för projekt, som du kan använda, ställts in för dig som standard.

1. Välj ikonen  och ange Projekt och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Ny. Mer information finns i Skapa projekt.
3. PÅ sidan Projektkort, i fältet PIA-metod, väljer du en PIA-metod i listan. Om en standardmetod har

definierats, kan du välja ett annat alternativ vid behov.



Så här beräknar du PIA

NOTENOTE

Bokföra PIA

Så här visar du projektförbrukning och uppskattningar och
bokföruppdateringar

NOTENOTE

Så här visar du projekttransaktioner

Du kan fastställa PIA-beloppet som ska bokföras på balansräkningskonton för periodslutsrapporteringen. Du kan
använda batch-jobbet Projekt - Beräkna PIA om du vill göra detta.

1. Välj ikonen  och ange Projekt - Beräkna PIA och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Beräkna PIA.
3. På sidan Projekt - Beräkna PIA fyller du i fälten efter behov.
4. Välj knappen OK.

Batch-jobbet beräknar bara PIA. Detta bokförs inte i Redovisning. Om du vill bokföra måste du köra batch-jobbet Bokför PIA
i redovisning när du har beräknat PIA. Mer information finns i följande procedur:

När du har beräknat PIA kan du bokföra det på balansräkningskonton för rapportering vid periodens slut. Använd
batch-jobbet Projekt - Bokför PIA i redovisning om du vill göra detta.

1. Välj ikonen  och ange Projekt - Bokför PIA i redovisning och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Projekt - Bokför PIA i redovisning fyller du i fälten efter behov.
3. Välj knappen OK.

Du kan visa projektförbrukningen fram till projektet avslutas i ett steg. Det gör du genom att använda batch-jobbet
Projekt - Beräkna återstående förbrukning för alla aktiviteter fram till och med projektets slut.

Då kan du spåra och jämföra de ursprungliga uppskattningarna mot faktiskt resultat och göra ändringar eller nya
transaktioner efter behov. Du kanske till exempel har uppskattat att ett projekt kräver tio timmar, och fram till
dagens datum har det tagit 15 timmar. Du kan lägga till dessa extra fem timmar på den befintliga journalraden eller
skapa en ny journalrad om du vill rapportera dessa fem timmar som övertid, som är en annan arbetstyp. Rätt
kostnad och pris beräknas, och du kan sedan bokföra detta i journalen.

Artikeltransaktioner skapar artikeltransaktioner och minskar lagerkvantiteten. Batch-jobbet Bokför lagerkostnad i redov.
överför kostnaden från lagret till redovisningen. Resurstransaktioner skapar resurstransaktioner.

1. Välj ikonen  och ange Projektjournaler och välj sedan relaterad länk.
2. Välj en relevant projektjournal och välj sedan åtgärden Ber. återstående förbrukning.
3. På sidan Ber. återstående förbrukning anger du dokumentnumret och bokföringsdatumet som ska infogas i

journalen och väljer sedan knappen OK.
4. Uppdatera journalen med eventuella ändringar som kan behövas.
5. Välj Bokföra.

Alla projektrelaterade transaktioner registreras i bokförda projektjournaler och numreras i ordningsföljd med start
från nummer ett. I den bokförda projektjournalen kan du få en överblick över alla projekttransaktioner.



Se även

1. Välj ikonen  och ange Projektregister och välj sedan relaterad länk.
2. Välj en relevant journal och välj sedan åtgärden Projekttransaktioner.

På sidan Projekttransaktioner kan du granska de transaktioner som är kopplade till alla projekt.

Hantera projekt hantera lagerkostnader
Ekonomi
Inköp
Försäljning
Arbeta med Business Central



Avsluta år och perioder
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TILL GÅ TILL

Ange räkenskapsåret och dela upp det i tidsperioder som du
vill rapportera ekonomiska resultat för.

Arbeta med bokföringsperioder och räkenskapsår

Specificera intervall för bokföringsdatum som gäller hela
systemet och är användarspecifik. Beroende på vilka behov
som finns i ditt företag kanske du vill begränsa användares
intervall för bokföringsdatum i början av
periodslutsprocessen eller efter den.

Så här anger du bokföringsperioder

Få en översikt över aktiviteter som ofta utförs i samband
med att du avslutar en period, till exempel bokföring av alla
dokument och journaler, eller köra kontouppställningar.

Avsluta perioder

uppdatera valutakurser och justera valutakurser för bokförda
kund-, leverantörs- och bankkontotransaktioner.

Uppdatera valutakurser

fördela kostnader och intäkter på konton och dimensioner. Fördela kostnader och intäkter

Förbereda rapportbelopp för moms som du har lagrat för
försäljning till webbtjänst till skattemyndigheterna.

Så här: rapportera moms till skattemyndigheterna

skriva ut rapporter för att kontrollera saldona för
redovisnings-, kund-, leverantörs- och bankkonton.

Förbereder rapporter före bokslut

Avsluta bokföringsperioder och räkenskapsår, föra över
resultaträkningssaldon till balansräkningskonton och bokföra
årsavslutstransaktion för årsslut.

Avsluta böcker

skriva ut rapporter som kan vara till hjälp när du skapar
ekonomirapporter.

Förbereda årsbokslutsrapporter

Se även

Starta en gratis provperiod!

Vid slutet av ett räkenskapsår finns ett antal administrativa uppgifter som du måste utföra, som t.ex. att se till att
alla dokument och journaler är bokförda och se till att valutadata är aktuell och avsluta böckerna mm. De
faktiska uppgifterna beror på ditt företag.

Följande tabell innehåller en översikt över uppgifter som du vanligtvis utför för att avsluta ett år och en period.

Så här öppnar du ett nytt räkenskapsår:
Arbeta med Business Central

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847861


Arbeta med bokföringsperioder och räkenskapsår
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Skapa ett nytt räkenskapsår

Så här skapar du flera redovisningsperioder samtidigtSå här skapar du flera redovisningsperioder samtidigt

Så här skapar du flera redovisningsperioder manuelltSå här skapar du flera redovisningsperioder manuellt

Avsluta ett räkenskapsår

Bokföringsperioder som även kallas rapporteringsperioder, är perioder som ett företag eller en organisation
rapporterar resultat, exempelvis genom att generera deras resultat- eller balansräkning. Bokföringsperioder avser
vanligtvis företagets räkenskapsår, som kan innehålla flera bokföringsperioder, till exempel månader eller kvartal.

För många företag sammanfaller räkenskapsåret inte med kalenderåret. Till exempel slutar räkenskapsåret den 30
juni i stället för den 31 december. För nyskapade företag kan räkenskapsåret vara längre än tolv månader.

Business Central kräver endast bokföringsperioder om du vill avsluta en resultaträkning eller köra aktiviteter för
datakomprimering.

Du kan använda bokföringsperioder vid rapportering. Till exempel när du granskar bokförda transaktioner på
sidan Saldo/budget där rapporteringsintervallet kan anges. Ett av alternativen du kan ange för att rapportera
efter bokföringsperiod. Du kan också skapa en kontouppställning som jämför resultaten för olika perioder.

Du kan skapa bokföringsperioder samtidigt, med hjälp av batch-jobbet skapa räkenskapsår eller manuellt.

Använd batch-jobbet skapa räkenskapsår om du vill dela upp ett räkenskapsår i lika långa perioder.

1. Välj ikonen , ange Bokföringsperioder och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Skapa år.
3. I fältet Startdatum anger du det datum när räkenskapsåret börjar.
4. I fältet Antal perioder ange antalet bokföringsperioder som räkenskapsåret ska innehålla. Det kan finnas upp

till 365 perioder per år.
5. I fältet periodlängd anger du en varaktighet för varje period. Exempelvis 1M för en månad, 1Q för ett kvartal

och 1Y för ett år.
6. Välj OK.

Om redovisningsperioder för räkenskapsåret har olika varaktighet såsom 4-4-5-kalendern som används i
detaljhandeln kan du manuellt ställa in den.

1. Välj ikonen , ange Bokföringsperioder och välj sedan relaterad länk.
2. I fältet Startdatum anger du det datum när räkenskapsåret börjar. Fältet Namn visar namnet på månaden.
3. Markera kryssrutan Nytt räkenskapsår för att indikera att detta är den första perioden under året. Business

Central kommer att använda denna period för att bestämma vilka perioder som avslutas vid årets slut.
4. Upprepa steg 2 och 3 för varje återstående period.

Avsluta räkenskapsåret är en av åtgärderna för att avsluta böckerna. Efter att du avslutar ett räkenskapsår
markeras kryssrutorna Avslutat och Låst datum för samtliga perioder i året. Du kan inte öppna ett år igen eller
avmarkera kryssrutorna.



NOTENOTE

Bokför transaktioner till ett avslutat räkenskapsår.

Se även

Du måste alltid ha minst ett oavslutat räkenskapsår. När du avslutar ett år, försäkra dig om att ett nytt år har skapats. Notera
även att efter att du avslutat ett år kan du inte ändra startdatumet för det följande året.

1. Välj ikonen , ange Bokföringsperioder och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Avsluta år.

Även om ett räkenskapsår har avslutats kan du fortfarande bokföra redovisningstransaktioner på året. När du gör
det markeras transaktionerna som bokförda på ett avslutat räkenskapsår och kryssrutan Föregående års
transaktion markeras. Som standard visas inte kryssrutan på sidan, men du kan lägga till den. Nästa steg är att
avsluta resultaträkningskontona och överföra årets resultat till ett konto i balansräkningen. Upprepa dessa steg
varje gång du bokför transaktioner i ett avslutat räkenskapsår.

Avsluta böckerna
Avsluta år och perioder
Så här: Arbeta med kontouppställningar



Så här anger du bokföringsperioder
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Så här anger du bokföringsperioder

NOTENOTE

Se även

Använd bokföringsperioder för att ange om användare kan bokföra i redovisningen.

1. Välj ikonen  och ange Redovisningsinställningar och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Redovisningsinställningar anger du perioden genom att ange datum i fälten Tillåt bokföring

fr.o.m och Tillåt bokföring t.o.m..

Dessa bokföringsperioder tillämpas på hela företaget och alla användare. Om du vill tillåta undantag kan du definiera olika
bokföringsperioder för specifika användare på sidan Användarinställningar. Dessa bokföringsperioder åsidosätter de som
anges på sidan Redovisningsinställningar. Mer information finns i Så här ställer du in tidsbegränsningar för användare.

Ekonomi
Slutföra periodslutsprocesser
Arbeta med Business Central



Översikt över uppgifter för att avsluta
bokföringsperioder
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Redovisning

Försäljning

Inköp

Business Central tvingar dig inte att avsluta perioder, men det finns många periodslutsaktiviteter (månadsslut)
som du kan göra. I det här avsnittet ges en översikt över valfria processer och aktiviteter för att avsluta perioder.

Specificera intervall för bokföringsdatum som gäller hela systemet och är användarspecifik.

Detta anger datumen som bokföring kan göras i. Beroende på vilka behov som finns i ditt företag kanske
du vill tillåta bokföring i början av perioden eller mot slutet. Mer information finns Så här anger du
bokföringsperioder.

Gör alla nödvändiga redovisningsjusteringar.

Uppdatera och bokför återkommande journaler.

Kör kontouppställningar enligt följande:

Öppna sidan Kontouppställning och klicka på Skriv ut.

Bokför alla försäljningsorder, fakturor, kreditnotor och returorder.
Bokför alla inbetalningsjournaler.
Uppdatera och bokför återkommande journaler som hör till försäljning- och kundreskontra.
Stäm av kundreskontra i redovisningen.
Kör batch-jobbet Ta bort fakturerade förs.order

Bokför alla inköps order, fakturor, kreditnotor och returorder.
Bokför alla betalningsjournaler.
Uppdatera och bokför återkommande journaler som relaterar till inköps- och leverantörsreskontra.
Kör rapporten Lev.skulder - ålder och stäm av leverantörsskulder i redovisningen.
Kör batch-jobbet Ta bort fakturerade inköpsorder

Anläggningstillgångar

Alla underhållskostnader har bokförts via anl.journaler eller fakturor
Bokföra justeringar.
Bokföra uppskrivning
Bokföra avskrivning
Uppdatera och bokföra återkommande journal för anläggningstillgångar.

Koncernintern

Behandla koncerninterna transaktioner



Beräkna och bearbeta Omsättningsskatt

Se även

Fyll i skattmeddelanden.

Avsluta år och perioder
Avsluta böcker
Arbeta med Business Central



Uppdatera valutakurser
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Justera valutakurser

Påverkan på kunder och leverantörerPåverkan på kunder och leverantörer

Dimensioner på kund-/leverantörstransaktionerDimensioner på kund-/leverantörstransaktioner

Påverkan på bankkontonPåverkan på bankkonton

Dimensioner för bankkontotransaktionerDimensioner för bankkontotransaktioner

Eftersom företag verkar i allt fler länder/regioner blir det alltmer viktigt att de kan använda och rapportera
ekonomiska siffror i fler än en valuta. Du måste ange en kod för varje valuta du använder om du köper eller säljer i
andra valutor än din lokala valuta, har tillgångar eller skulder i andra valutor eller registrerar transaktioner i olika
valutor.

Din redovisning ställs in för att använda den lokala valutan (BVA) men du kan ställa in en annan valuta med en
tilldelad aktuell valutakurs. Genom att ange en andra valuta som en så kallad alternativ rapporteringsvaluta
kommer Business Central registrera belopp automatiskt i både BVA och den alternativa rapporteringsvalutan för
varje redovisningstransaktion och för andra transaktioner, t.ex. momstransaktioner. Mer information finns i Ställa in
en alternativ rapporteringsvaluta.

Eftersom valutakurser ständigt fluktuerar måste alternativa valutavärden i systemet justeras med jämna mellanrum.
Om dessa justeringar inte görs kan de belopp som har konverterats från utländska (eller alternativa) valutor och
bokförts i huvudboken i BVA vara missvisande. Dessutom måste dagliga transaktioner som bokförs innan en
daglig valutakurs har registrerats i programmet uppdateras efter det att den dagliga valutakursinformationen har
registrerats.

Batch-jobbet Justera valutakurser används för att manuellt justera valutakurserna för bokförda kund-,
leverantörs- och bankkontotransaktioner. Det kan även användas för att uppdatera belopp i alternativ
rapporteringsvaluta för redovisningstransaktioner. Du kan också låta valutakurserna justeras automatiskt med hjälp
av en tjänst. Mer information finns i Så här konfigurerar du en valutakurstjänst.

För kund- och leverantörskonton justeras valutan med hjälp av valutakursen från det bokföringsdatum som angetts
i batchjobbet. I batch-jobbet beräknas skillnaderna för enskilda valutasaldon och beloppen bokförs på det
redovisningskonto som angetts i fältet Kursvinster väntade eller Kursförluster befarade på sidan Valutor.
Mottransaktioner bokförs automatiskt till redovisningens försäljnings-/inköpskonto.

Batch-jobbet behandlar alla öppna kundredovisningstransaktioner och leverantörstransaktioner. Om det finns
valutakursdifferens i någon transaktion skapas i batch-jobbet en ny detaljerad kund- eller leverantörstransaktion
som återger det justerade beloppet på kund- eller leverantörstransaktionen.

Justeringstransaktionerna tilldelas dimensioner från kund-/leverantörsreskontratransaktionerna, och justeringarna
bokförs per kombination av dimensionsvärden.

För bankkonton justerar batchjobbet valutan efter valutakursen på det bokföringsdatum som angetts i batchjobbet.
I batch-jobbet beräknas skillnaderna för varje bankkonto med valutakod och beloppen bokförs på det
redovisningskonto som angetts i fältet Kursvinster konstaterade eller Kursförluster konstaterade på sidan
Valutor. Mottransaktioner bokförs automatiskt på de redovisningsbankkonton som angetts i
bankkontobokföringsmallarna. Batch-jobbet beräknar en transaktion per valuta per bokföringsmall.

Justeringstransaktionerna för bankkontots redovisningskonto och för vinst-/förlustkontot tilldelas bankkontots
standarddimensioner.



Påverkan på redovisningskontonPåverkan på redovisningskonton

D i m e n s i o n e r  fö r  r e d o v i sn i n g sk o n t o t r a n sa k t i o n e rD i m e n s i o n e r  fö r  r e d o v i sn i n g sk o n t o t r a n sa k t i o n e r

IMPORTANTIMPORTANT

Så här konfigurerar du en valutakurstjänst

Så här uppdaterar du valutakurser från en tjänst

Se även

Om du bokför i alternativ rapporteringsvaluta kan du låta nya redovisningstransaktioner för valutajusteringar
mellan BVA och den alternativa rapporteringsvalutan skapas i batch-jobbet. I batch-jobbet beräknas differenser för
varje redovisningstransaktion och redovisningstransaktionen justeras enligt innehållet i fältet Valutakursjustering
för varje redovisningskonto.

Justeringstransaktionerna tilldelas dimensioner från de redovisningskonton de bokförs på.

Innan du kan använda batchjobbet måste du ange de valutakurser som ska användas vid justering av de utländska
valutasaldona. Du gör det med sidan valutakurser.

Du kan använda en extern tjänst, till exempel FloatRates, för kontinuerlig uppdatering av aktuella valutakurser.

1. Välj ikonen  och ange Valutakurstjänster och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Ny.
3. På sidan Valutakurstjänster fyller du i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort

beskrivning.
4. Välj kryssrutan aktiverad om du vill aktivera tjänsten.

1. Välj ikonen  och ange Valutor och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden uppdatera valutakurser.

Värdet i fältet valutakurs på sidan valutor uppdateras med den senaste valutakursen.

Ställa in en alternativ rapporteringsvaluta.
Avsluta år och perioder
Arbeta med Business Central



Fördela kostnader och intäkter
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Så här skapar du fördelningsnycklar

För att ändra en fördelningsnyckel som redan har angetts.

Du kan fördela en transaktion i en redovisningsjournal på flera olika konton när du bokför journalen. Fördelningen
kan göras enligt tre olika metoder :

Antal
Procent (%)
Belopp

Fördelningsfunktionerna kan användas med återkommande redovisningsjournaler och i
anläggningstillgångsjournaler.

I följande procedurer beskrivs hur du förbereder att fördela kostnader i en återkommande redovisningsjournal
genom att definiera fördelningsnycklar. När fördelningsnycklar definieras slutför du och bokför journalen som alla
andra återkommande redovisningsjournaler. Mer information finns i Arbeta med Redovisningsjournaler.

Du kan fördela en transaktion i en återkommande redovisningsjournal på flera olika konton när du bokför
journalen. Fördelningen kan göras efter kvantitet, procentuellt eller med ett belopp.

1. Välj ikonen  och ange Återkommande redov.journal och välj sedan relaterad länk.
2. Välj fältet Journalnamn för att öppna sidan redovisningsjournaler.
3. Du kan antingen ändra fördelningar på en befintlig journal i listan eller skapa en ny journal med fördelningar.

4. I fältet Namn anger du ett namn för journalens som t.ex. RENSNING. I fältet beskrivning anger du en
beskrivning som t.ex. Rensning av utläggsjournal.

5. Stäng sidan när du är klar. En ny, tom återkommande journal öppnas.
6. Fyll i fälten på raden.
7. Välj åtgärden Fördelningar.
8. Lägg till en rad för varje fördelning. Du måste fylla i fältet Fördelning %, Fördelningskvantitet eller Belopp.

Du måste också fylla i fältet Nr och, om du fördelar transaktionen bland globala dimensioner, fälten för globala
dimensioner.

9. Om du anger ett värde i procent på en rad beräknas beloppet i fältet Belopp automatiskt. Dessa belopp har
motsatt tecken mot det totala beloppet i fältet Belopp i den återkommande journalen.

10. Välj OK för att återgå till sidan Återkommande redov.journal fönstret, när du har angett fördelningsraderna.
Fältet Fördelat belopp (USD) är ifyllt och matchar fältet Belopp.

11. Bokför journalen.

För att skapa en y journal väljer du åtgärden Ny och går vidare till nästa steg för att skapa en ny journal.
Välj journalen och gå till steg 7 för att ändra fördelningar av en befintlig journal.

1. Välj ikonen  och ange Återkommande redov.journal och välj sedan relaterad länk.
2. Välj journalen med fördelningen på sidan Återkommande redov.journal.
3. Välj raden med fördelningen och välj sedan åtgärden fördelningar.
4. Fyll i de relevanta fälten och välj sedan knappen OK.



Se även
Avsluta år och perioder
Arbeta med redovisningsjournaler
Bokför dokument och journaler
Arbeta med Business Central



Rapportera moms till skattemyndigheterna
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Om rapporten med EU-försäljningslista

Om rapporten momsretur

Det här avsnittet beskrivs rapporterna i Business Central som du kan använda för att skicka information om moms
(VAT) för försäljning och inköp till skattemyndigheten i din region.

Du kan använda följande rapporter:

EU förs.lista Europeiska gemenskapens (EG) rapport med försäljningslista visar momsbeloppen (VAT) som du
har samlat in för försäljning till momsregistrerade kunder i EU-länderna.
Rapporten momsretur inkluderar moms för försäljning och inköp till kunder i alla länder som använder moms.

Om du vill se en fullständig historik över momstransaktioner för alla bokföringar som avser moms skapas en
transaktion på sidan momstransaktioner. Dessa transaktioner används för att beräkna momsavräkningsbeloppet
(betalningen eller återbetalningen) för en bestämd period. För att visa momstransaktioner, välj ikonen  och ange
momstransaktioner och välj sedan relaterad länk.

I Storbritannien måste alla företag som säljer varor och tjänster till momsregistrerade kunder, bland annat kunder i
inom Europeiska unionen (EU) lämna in en elektronisk version av rapporten i XML-format via webbplatserna Her
Majesty's Revenue och Customs. EG-försäljningslisterapporten fungerar bara för länder inom EU.

Rapporten innehåller en rad för varje typ av transaktion med kunden och visar det totala beloppet för alla typer av
transaktioner. Det finns tre olika typer av transaktioner som kan tas med i rapporten:

B2B varor
B2B-tjänster
B2B triangulerade varor

B2B varor och tjänster som anger om du köpt en vara eller tjänst, och är kontrollerade av inställningen EU-tjänst i
momsbokföringen. B2B triangulerade varor anger om du bedriver handel med en 3:e part och är kontrollerad av
inställningen EU trepartshandel för försäljningsdokument, till exempel försäljningsorder, fakturor, kreditnotor och
så vidare.

När skattemyndigheten granskar rapporten, skickar de ett e-postmeddelande till kontaktpersonen för ditt företag. I
Business Central anges kontaktpersonen på sidan företagsinformation. Kontrollera att du väljer en kontaktperson
i tabellen innan du skickar rapporten.

Använd den här rapporten om du vill skicka in moms för försäljnings- och inköpsdokument, till exempel
inköpsorder och försäljningsorder, fakturor och kreditnotor. Informationen i rapporten är uppställd på samma sätt
som i deklarationen från skattemyndigheten.

Moms beräknas utifrån tabellen Moms bokföringsinställningar och de momsbokföringsmallar du har skapat.

För momsreturen kan du ange transaktionerna som ska inkluderas:

Skicka endast öppna transaktioner, eller öppna och stängda. Detta är till exempel användbart när du förbereder
ditt slutliga årliga moms.
Skicka bara transaktioner i de angivna perioderna, eller inkludera också transaktioner från tidigare perioder.
Detta är användbart när du uppdaterar en momsretur som du har redan skickat, till exempel om en leverantör



Ansluta till webbtjänsten för lokal skattemyndighet

Så här ställer du in momsrapporter i Business Central

Förbereda och skicka en momsrapport

skickar en faktura för sent.

Business Central ger tjänstanslutningar som ansluter till skattemyndighetens webbplatser. Till exempel om du
befinner dig i Storbritannien kan du aktivera serviceanslutningen GovTalk för att skicka rapporterna EU-
försäljningslista och momsreturen elektroniskt. Om du vill skicka rapporten manuellt, till exempel genom att ange
data på skattemyndighetens webbplats krävs inte detta.

Om du vill rapportera moms till en skattemyndighet elektroniskt, måste du ansluta Business Central till den
skattemyndighetens webbplats. Detta kräver att du upprättar ett konto med skattemyndigheten. Om du har ett
konto kan du aktivera en service-anslutning som finns i Business Central.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Anslutningar till tjänst och välj sedan lämplig länk.

2. Fyll i relevanta fält. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Det är en bra idé att testa anslutningen. Genom att välja testläge och sedan skapa och skicka en momsrapport som
beskrivs i avsnittet att förbereda och skicka en momsrapport. I testläget testar tjänsten om skattemyndigheten kan
ta emot rapporten och rapportstatus talar om att testet lyckades. Det är viktigt att komma ihåg att det inte är en
verklig inlämning. Om du vill skicka rapporten på riktigt måste du rensa kryssrutan testläge och upprepa
överföringen.

1. Välj ikonen  och ange Konfigurera momsrapport och välj sedan relaterad länk.
2. Om du vill låta användarna ändra och skicka om rapporten, väljer du kryssrutan ändra skickade rapporter.
3. Välj nummerserien som ska användas för varje rapport.

NOTENOTE

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange EU-försäljningslista eller Momsretur och välj sedan relaterad länk.

2. Välj Ny och fyll sedan i relevanta fält. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

3. Om du vill generera innehållet i rapporten, väljer du åtgärden Föreslå rader.

Du kan granska transaktionerna i rapportraderna innan du skickar rapporten med EU-försäljningslista. Välj raden och
välj sedan åtgärden Visa momstransaktioner.

4. När du validerar och förbereder rapporten för att skicka den, välj åtgärden Frisläpp.

Business Central kontrollerar att rapporten har ställts in korrekt. Om valideringen misslyckas visas felen i Fel och
varningar så att du kan göra lämpliga ändringar. Vanligtvis om en inställning som saknas i Business Central, kan du
klicka på meddelandet för att öppna sidan som innehåller informationen som du vill korrigera.

5. Om du vill skicka rapporten, väljer du åtgärden skicka.

När du skickar rapporten, övervakar Business Central tjänsten och håller reda på dina meddelanden. Fältet Status



Visa kommunikationen med skattemyndigheten.

Skicka momsrapporter manuellt

Momsavräkning

NOTENOTE

Skapa egna momsrapporter.

KODMODUL VAD DU MÅSTE GÖRA

Föreslå rader Hämta information från tabellen momstransaktioner och visa
dem i rader i momsrapporten.

Innehåll Kontrollera formatet för rapporten. Till exempel om det är
XML- eller JSON. Formaten som ska användas beror på kraven
i din skattemyndighets webbtjänsten.

Överföring Styra hur och när du skickar rapporten utifrån hänsyn till
skattemyndigheterna.

indikerar var rapporten finns i processen. Till exempel när myndigheterna bearbetar rapporten, ändras rapportens
status till lyckades. Om fel hittas i rapporten som du har skickat in till skattemyndigheten visar status för
rapporten misslyckad. Du kan visa fel under fel och varningar, rätta till dem och sedan skicka rapporten igen.
Om du vill visa en lista över alla EG-försäljningslisterapporter, går du till sidan EG försäljningsrapporter.

I vissa länder skickar du meddelanden till skattemyndigheten när du skickar rapporter. Du kan visa första och det
sista meddelandet som du skickat eller tagit emot genom att välja åtgärderna hämta skickat meddelande och
hämta svarsmeddelandet.

Om du använder en annan metod för att skicka rapporten, till exempel genom att exportera XML-data och överföra
den till en skattemyndighetens webbplats, kan du välja Välj som levererad för att stänga perioden. När du
markerar en momsrapport som släppt, går den inte längre att redigera. Om du måste ändra rapporten, när du har
markerat den som släppt, måste du först öppna den på nytt.

Med jämna mellanrum måste du betala nettomoms till skattemyndigheterna. När du måste avräkna momsen ofta
kan du köra batch-jobbet Beräkna/bokför momsavräkning för att stänga de öppna momstransaktionerna och
överföra inköps- och försäljningsbelopp till momsavräkningskontot.

När ett momsbelopp överförs till avräkningskontot krediteras kontot för ingående moms och kontot för utgående
moms debiteras med beloppet från momsavräkningsperioden. Kontot för momsavräkning krediteras (eller, om
beloppet för ingående moms är större, debiteras) med nettobeloppet. Du kan bokföra avräkningen direkt eller välja
att först skriva ut en testrapport.

När du använder batch-jobbet Beräkna/bokför momsavräkning om du inte anger en Moms rörelsebokf.mall och Moms
prod.bokf.mall inkluderas transaktioner med alla rörelse- och produktbokföringsmallar.

Du kan använda den EG-försäljningslisterapport men du kan också skapa egna rapporter. Detta innebär att du
skapar några kodmoduler. Kontakta en Microsoft Partner om du behöver hjälp med.

I följande tabell beskrivs de kodmoduler som måste skapas för rapporten.



Svarshanterare Hantera returen från skattemyndigheten. Det kan till exempel
skicka ett e-postmeddelande till företagets kontaktperson.

Annullera Skicka en annullering av en momsrapport som har skickats
tidigare till skattemyndigheterna.

KODMODUL VAD DU MÅSTE GÖRA

NOTENOTE

Se även

När du skapar kodmoduler för rapporten måste du ta hänsyn till värdet i fältet momsrapportversion. Det här fältet måste
motsvara versionen av rapporten som är, eller var, krävd av skattemyndigheten. Du kan till exempel ange 2017 i kryssrutan
för att ange att rapporten överensstämmer med de krav som gällde det året. Kontakta skattemyndigheterna för att få den
senaste versionen.

Förbereda för beräknings- och bokföringsmetoder för moms
Arbeta med moms på försäljning och inköp
Konfigurera försäljning
Fakturaförsäljning



Använda rapporter före bokslut
2019-10-14 • 2 minutes to read

OM DU VILL SE DEN HÄR RAPPORTEN

skriva ut en huvudboksrapport för ett eller flera bankkonton
med ytterligare information om enskilda transaktioner.

Bankkonto - det. råbalans

skriva ut en huvudbok för valda kunder. Kund - råbalans

skriva ut en huvudbok med detaljerad information om
enskilda transaktioner, för valda kunder under en vald period.

Kunder - detaljerad råbalans

skriva ut en huvudbok för valda leverantörer. Leverantörsråbalans

skriva ut en huvudbok med detaljerad information om
enskilda transaktioner, för valda leverantörer under en vald
period.

Lev. - huvudbok

skriva ut en råbalans med innevarande års och föregående års
siffror.

Bokslutsråbalans

skriva ut en huvudboksrapport för redovisningskontosaldon. Huvudbok

skriva ut en råbalansrapport med saldon och
nettoförändringar för redovisningskonton.

Råbalans

skriva ut en råbalans för ett konsoliderat företag. Konsoliderad råbalans

Se även

Det finns flera standardrapporter som du kan använda för att kontrollera att räkenskaperna stämmer innan du
avslutar böckerna vid slutet av ett år eller en period. Du kan till exempel använda rapporten Kund - råbalans för
att kontrollera att saldot för en kundbokföringsmall är lika med saldot på motsvarande redovisningskonto för ett
visst datum.

I tabellen nedan beskrivs ett antal rapporter som kan vara användbara i den här processen.

För att se en rapport, välj ikonen  och anger namnet som visas på tabellen och väljer sedan relaterad länk.

Avsluta år och perioder
Arbeta med Business Central



Avsluta böckerna
2019-10-14 • 2 minutes to read

Avsluta bokbearbetning

Vad som händer när du avslutar

När du försäkrat dig om att alla dina räkenskaper är uppdaterade och du fördelat kostnader och intäkter, kan du
avsluta böckerna för ett räkenskapsår eller en period.

Du måste inte avsluta ett år, men när du gör det blir det enklare att arbeta i systemet eftersom du kommer att
kunna utnyttja de praktiska filtreringsalternativ som finns tillgängliga. Du behöver inte heller oroa dig för att
förlora detaljer om transaktioner när du avslutar eftersom alla detaljer behålls även när du har avslutat ett år.

Processen för att avsluta boken innehåller dessa huvuduppgifter:

1. Avsluta bokföringsperioden.

Ett räkenskapsår defineras som en eller flera öppna perioder som definieras på sidan Bokföringsperioder.
Ett typiskt räkenskapsår består av 12 perioder på vardera en månad, men du kan välja att definiera det
enligt någon annan metod.

Mer information finns i Så här avslutar du bokföringsperioder.

2. Registrera transaktioner från föregående år.

När du avslutar ett räkenskapsår måste du ange ett antal administrativa transaktioner (till exempel
förutbetalda och upplupna poster). Dessa transaktioner kallas justeringstransaktioner. Det finns inga
särskilda regler för bokföring av dessa transaktioner och de (liksom andra transaktioner) har en markering
i fältet Föregående års transaktion om de bokförs på ett datum i ett avslutat räkenskapsår. Även om ett
räkenskapsår har avslutats kan du fortfarande bokföra redovisningstransaktioner på året.

3. Föra över saldon från resultaträkningskontona till balansräkningen.

När ett räkenskapsår har avslutats och alla transaktioner från föregående år har bokförts, måste
resultaträkningskontona avslutas och nettoresultatet föras över till ett konto under eget kapital i
balansräkningen. Använd batch-jobbet Avslut av resultaträkningar för detta ändamål. Batch-jobbet
bearbetar alla redovisningskonton av typen Resultaträkning och skapar transaktioner som återför deras
saldon. Dessa transaktioner placeras i en journal från vilken de kan bokföras. De bokförs inte automatiskt
med batch-jobbet utom när en alternativ rapporteringsvaluta används. När en alternativ
rapporteringsvaluta används bokförs de direkt i redovisningen.

Mer information finns i Avslut av resultatkonton.

4. Bokföra årsslutstransaktionen tillsammans med motkontering av konton för eget kapital.

När batch-jobbet Avslut av resultatkonton är klart bokför du transaktionerna som skapas av jobbet. Om du
inte angett ett konto för balanserad vinst eller förlust i batch-jobbet bör du ange en rad med en
mottransaktion som bokför nettoresultatet på rätt redovisningskonto under eget kapital i balansräkningen.
Bokför slutligen journalen.

Mer information finns i Så här bokför du årsslutstransaktionen.

När du avslutar i slutet av året flyttas intäkterna från beräknade intäkter till kontot Balanserad vinst eller förlust.



Se även

Räkenskapsåret markeras också som "avslutat", och alla efterföljande transaktioner för det avslutade året
markeras som "föregående års transaktioner".

Sedan genereras en årsavslutstransaktion, men transaktionen bokförs inte automatiskt. Du har möjlighet att göra
motkonteringar på kontot för eget kapital, vilket innebär att du kan bestämma hur du ska allokera
bokföringsposten. Om företaget t.ex. har flera divisioner kan du låta en enskild årsavslutstransaktion genereras för
alla divisionerna och du kan sedan göra en motkontering för varje divisions konto för eget kapital.

Du kan bokföra i ett föregående räkenskapsår även efter att resultatkontona har avslutats om du kör batch-jobbet
Avslut av resultatkonton igen efteråt.

Så här öppnar du ett nytt räkenskapsår:
Arbeta med Business Central



Förbereda årsbokslutsrapporter
2019-10-14 • 2 minutes to read

OM DU VILL SE DEN HÄR RAPPORTEN

skriva ut en råbalansrapport med saldon och
nettoförändringar för redovisningskonton.

Råbalans

få en översikt över kundfordringarna, med åldern på de
utestående beloppen beräknad från förfallodatumet,
bokföringsdatumet eller dokumentdatumet.

Kundfordringar - ålder

få en översikt över leverantörsskulderna, med åldern på
beloppen som ska betalas beräknad från förfallodatumet,
bokföringsdatumet eller dokumentdatumet.

Lev.skulder - ålder

jämföra råbalansen med en budget. Råbalans/Budget

skriva ut en råbalansrapport med saldon och
nettoförändringar för redovisningskonton beräknade för de
perioder du valt.

Råbalans per period

skriva ut en kontouppställning för att analysera siffror för
redovisningskonton eller jämföra faktiska
redovisningstransaktioner med
redovisningsbudgettransaktioner.

Kontouppställning

kontrollera om kund- och leverantörsreskontratransaktioner
stämmer överens med motsvarande
redovisningstransaktioner.

Stäm av kund- och lev.konton

Se även

Det finns ett antal standardrapporter du kan använda för att samla den information du behöver för att förbereda
ditt företags bokslutsrapporter.

I tabellen nedan beskrivs ett antal rapporter som kan vara användbara i den här processen, med länkar till
avsnitten där de beskrivs.

För att se en rapport, välj ikonen  och anger namnet som visas på tabellen och väljer sedan relaterad länk.

Avsluta år och perioder
Arbeta med Business Central
Affärsstöd



Avsluta bokföringsperioder
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här avslutar du bokföringsperioder

NOTENOTE

Se även

När ett räkenskapsår är slut måste du avsluta perioderna som året omfattar.

1. Välj ikonen  och ange Bokföringsperioder och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan Bokföringsperioder väljer du åtgärden Avsluta år.

Om flera räkenskapsår är öppna kommer det tidigaste att stängas automatiskt. Visar ett meddelande för
vilket år som ska stängas och konsekvenserna av att stänga året.

3. Välj ja för att stänga året.

Räkenskapsåret stängs och fälten Avslutat och Låst datum markeras för samtliga perioder i året. Räkenskapsåret
kan inte öppnas igen och du kan inte heller ta bort markeringen i fälten Avslutat eller Låst datum.

Du kan inte avsluta ett räkenskapsår förrän du har upprättat ett nytt. Notera att du inte kan ändra startdatumet för det
följande räkenskapsåret när räkenskapsåret är avslutat.

Även om ett räkenskapsår har avslutats kan du fortfarande bokföra redovisningstransaktioner på året. När du gör
det markeras transaktionerna som bokförda på ett avslutat räkenskapsår och fältet Föregående års transaktion
markeras.

När ett räkenskapsår har avslutats måste resultatkontona avslutas och årets resultat flyttas över till ett konto i
balansräkningen. Du kan göra samma sak varje gång du bokför på det avslutade räkenskapsåret.

Avsluta böcker
Bokför årsslutstransaktionen
Så här öppnar du ett nytt räkenskapsår:
Arbeta med Business Central



Avsluta resultatkonton
2019-10-14 • 2 minutes to read

För att använda batch-jobbet Avslut av resultatkonton

Om batch-jobbet Avslut av resultatkonton

Se även

När ett räkenskapsår är slut måste du avsluta perioderna som året omfattar. Använd batch-jobbet Avslut av
resultatkonton för detta ändamål. Detta jobb överför årets resultat till ett konto i balansräkningen och avslutar
resultatkonton. Du gör detta genom att skapa rader i en journal, som du sedan kan bokföra.

1. Avsluta räkenskapsår. Räkenskapsåret måste vara avslutat innan batch-jobbet kan köras. Mer information finns
i Så här avslutar du bokföringsperioder.

2. Välj ikonen  och ange Avslut av resultatkonton och välj sedan relaterad länk.
3. Klicka på OK för att köra batchjobbet.

Batchjobbet bearbetar alla redovisningskonton av typen resultaträkning och skapar transaktioner som upphäver
respektive saldo. Varje transaktion är summan av alla redovisningstransaktioner på kontot i räkenskapsåret. Dessa
nya transaktioner placeras i en journal där du måste specificera ett motkonto och ett konto för balanserad vinst
eller förlust i balansräkningen innan du bokför. När du bokför journalen bokförs en transaktion på varje
resultatkonto så att saldot blir noll och samtidigt överförs årets resultat till balansräkningen.

Du måste själv bokföra journalen. Transaktionerna bokförs inte automatiskt med batchjobbet utom när en
alternativ rapporteringsvaluta används. När en alternativ rapporteringsvaluta används bokförs transaktionerna
direkt i redovisningen.

Datumet på raderna, som batch-jobbet skriver in i journalen, kommer alltid att vara årets avslutsdatum.
Avslutsdatumet är ett fiktivt datum mellan den sista dagen i räkenskapsåret och den första dagen i följande
räkenskapsår. Fördelen med att bokföra på ett avslutsdatum är att du behåller rätta saldon på räkenskapsårets
vanliga datum.

Batch-jobbet Avslut av resultatkonton kan användas upprepade gånger. Du kan bokföra på föregående
räkenskapsår även efter det att resultatkontona har avslutats, om du kör batch-jobbet igen.

Avsluta böcker
Bokför årsslutstransaktionen
Så här öppnar du ett nytt räkenskapsår:
Arbeta med Business Central



Bokför årsslutstransaktionen
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här bokför du årsslutstransaktionen

NOTENOTE

Se även

När du har använt batch-jobbet Avslut av resultatkonton för att generera transaktioner eller bokslutsposter för
årsslut, måste du öppna den journal du har angett i batch-jobbet och sedan granska och bokföra transaktionerna.

1. Välj ikonen  och ange Redovisningsjournal och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Redovisningsjournal i fältet Batch-namn väljer du den batch som innehåller

årsavslutstransaktionerna.
3. Granska transaktionerna.
4. Om du vill bokföra journalen väljer du åtgärden Bokför.

Om ett fel påträffas visas ett felmeddelande. Om bokföringen utförs tas de bokförda transaktionerna bort från journalen.
Efter bokföringen bokförs en transaktion på varje resultatkonto så att saldot blir noll och årets resultat överförs till
balansräkningen.

Avsluta bokföringsperioder
Avsluta böcker
Avslut av resultatkonton
Arbeta med Business Central



   

Så här fungerar i redovisningen och kontoplanen
2019-10-14 • 2 minutes to read

Redovisningsinställning och bokföringingsinställning

Kontoplanen

Kontokategorier

Redovisningen lagrar dina ekonomiska data, och kontoplanen visar de konton som alla
redovisningstransaktioner bokförs på. Business Central inkluderar en standardkontoplan som är klar att stödja
din verksamhet.

Inställningarna för redovisningen är kärnan i ekonomiska processer eftersom den definierar hur du bokför data.

På sidan Redovisningsinställningar anger du hur du vill hantera vissa bokföringsfrågor i företaget som t.ex.:

Öresutjämning
Adresslayout
Ekonomisk rapportering

På liknande sätt p sidan Bokföringsinställningar anger du hur du vill ange kombinationer av allmän
bokföringsmallar och allmäna produktbokföringsmallar. Bokföringsmallar mappar enheter som t.ex. kunder,
leverantörer, artiklar, resurser och försäljning och inköpsdokument till redovisningskonton. Du fyller i en rad för
varje kombination av rörelse- och produktbokföringsmall. Mer information finns i Inställning av bokföringsmall.

Kontoplanen visar alla redovisningskonton. Från kontoplanen, kan du göra sådant som:

Visa rapporter som visar transaktioner och saldon.
Avslut av resultatkonton.
Öppna redovisningkontokortet om du vill lägga till eller ändra inställningar.
Visa en lista med bokföringsmallar som bokför på det konto.
Visa separatea debet- och kreditsaldon för ett enskilt konto

Du kan lägga till, ändra eller ta bort konton i redovisningen. Men för att undvika avvikelser bör du inte ta bort
ett redovisningskonto om dess data används i kontoplanen.

Med kontokategorier kan du mappa redovisningskonton till kategorier som en anpassning av strukturen på din
redovisning.

Sidan Redovisningskontokategorier visar de kategorierna och delkategorierna och redovisningskontona som
har tilldelats dem. Du kan skapa nya delkategorier och tilldela de kategorierna till befintliga konton.

Du skapar en kategorigrupp, genom att dra in andra delkategorier under en rad på sidan
redovisningskontokategorier. Detta gör det lätt för dig att få en översikt, eftersom varje journal visar ett totalt
saldo. Du kan till exempel skapa delkategorier för andra typer av anläggningstillgångar och sedan skapa
kategorigrupper för t.ex. anläggningstillgångar jämfört med omsättningstillgångar.

För varje delkategori kan du ange om konton för den kategorin måste tas med i vissa typer av ekonomiska
rapporter. Du kan använda kontokategorier för att ändra layout på din redovisning.

Till exempel har det standardinställda saldo vid kontoavstämning en enkelt transaktion för kontanter under



Se även

tillgångar. Om du vill att saldot överväger handkassa och check, kan du:

1. Lägga till två nya underkategorierna. En för handkassa och ett för ditt checkkonto.
2. Ange ytterligare rapportdefinitionen kassakonton för dessa underkategorier.
3. Dra in dem under underkategorin kontant.

Nästa gång du har genererat kontouppställningar kommer saldot visa ett totalt saldo för kontanter och två rader
med saldon för handkassa och checkräkningskontot.

Ekonomi
Ställa in eller ändra kontoplanen
Affärsstöd



Konsolidera ekonomiska data från flera företag
2019-10-14 • 9 minutes to read

Om du vill ställa in en enkel konsolidering

Så här gör du en avancerad konsolideringskonfiguration

Om du har fler än ett företag i Business Central kan rapporten Konsoliderad råbalans i rollcentret Revisor ge dig
en översikt av hela verksamheten.

Rapporten kombinerar redovisningstransaktioner från var och ett av företagen i ett nytt företag som du skapar för
att innehålla konsoliderade data. Detta företag kallas normalt för "det konsoliderade företaget". Det konsoliderade
företaget är bara en behållare för konsoliderade data och saknar levande affärsdata. Företagen som du inkluderar i
det konsoliderade företaget blir Affärsenheter i rapporten.

Att konsolidera ekonomiska data kan vara särskilt användbart i samband med koncerninterna processer. Mer
information finns i Hantera koncerninterna transaktioner.

Du kan konsolidera:

Genom företag med olika kontoplaner.
Företag som använder olika räkenskapsår och olika valutor.
Antingen hela beloppet eller en procentandel av ett företags finansiella information
Med hjälp av olika valutakurser på enskilda redovisningskonton

Det finns två sätt att ställa in rapporten beroende på hur komplicerad ditt företag är:

Om du inte behöver avancerade inställningar, exempelvis med ett företag som du bara har en del av, kan du
använda den assisterade konfigurationen Företagskonsolidering för att snabbt skapa en konsolidering.
Guiden hjälper dig att följa de grundläggande stegen.
Om du behöver mer avancerade inställningar kan du ställa in det konsoliderade företaget och
koncernföretagen själv.

Om din konsolidering är enkel, till exempel eftersom du äger de koncernföretag som ska konsolideras helt,
kommer den assisterade konfigurationen Företagskonsolidering att hjälpa dig med följande steg:

Välj om du vill skapa ett nytt konsoliderat företag eller om du vill konsolidera data i ett företag som du har
skapat för konsolideringen. Företaget bör inte innehålla transaktioner.
Förhandsgranska resultatet. Business Central verifierar att huvuddata och transaktioner kan överföras till det
konsoliderade företaget.

Så här använder du den assisterade konfigurationsguiden:

1. I rollcentret Revisor väljer du åtgärden Assisterad konfiguration.
2. Välj Ställ in konsolideringsrapportering och slutför sedan varje steg i den assisterade konfigurationsguiden.

Om du behöver mer avancerade inställningar för en konsolidering kan du konfigurera konsolideringen manuellt.
Till exempel om du har kunder som du endast delvis äger eller om du har kunder som du inte vill inkludera i
konsolideringen. Du kan lägga upp det konsoliderade företaget i en databas på samma sätt som du lägger upp
andra företag. Mer information finns i Komma igång med att göra affärer.

Business Central låter dig lägga upp en lista över företag som ska konsolideras, verifiera redovisningsinformation



IMPORTANTIMPORTANT

Så här förbereder du redovisningskonton för konsolideringSå här förbereder du redovisningskonton för konsolidering

Så här anger du valutakurs för konsolideringSå här anger du valutakurs för konsolidering

VÄXLINGSKURS NORMAL ANVÄNDNING

Genomsnittskurs (manuell) Du kan beräkna genomsnittskurs manuellt för den period som
ska konsolideras. Beräkna genomsnittet antingen som ett
aritmetiskt genomsnitt eller som en bästa uppskattning och
ange resultatet för varje affärsenhet. Används för
resultaträkningskonton.

Slutkurs Används för balansräkningskonton.

Senaste slutkurs Kursen som var giltig på den utländska valutamarknaden vid
den tidpunkt då balansräkningen eller resultaträkningen
förbereds för. Du registrerar denna kurs för varje affärsenhet.
Används för balansräkningskonton.

Historisk kurs Valutakursen som användes när transaktionen genomfördes.

innan du konsoliderar den, importera filer och generera konsolideringsrapporter.

1. Logga in på det konsoliderade företaget.
2. Välj ikonen  och ange Affärsenheter och välj sedan relaterad länk.
3. Välj Ny och fyll sedan i relevanta fält. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

När du fyller i fältet startdatum och slutdatum, se till att du följer GAAP-reglerna för räkenskapsperioder för affärsenheten
jämfört med moderbolag.

Om en utländsk valuta används för koncernföretaget måste du ange vilken valutakurs som ska användas vid
konsolideringen. Dessutom måste du ange konsolideringsinformation på koncernföretagets redovisningskonton.
De här processerna beskrivs i följande avsnitt.

Om kontoplanen i affärsenheten skiljer sig från det konsoliderade företaget måste du förbereda
redovisningskonton för konsolidering. Du kan ange vilka konton som ska bokföra debet- och kreditbelopp och
metoden du använder för att översätta valutor i det konsoliderade företaget. Detta är till exempel användbart om
du kör rapporten ofta.

1. Välj ikonen  och ange Kontoplan och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna kortet för kontot och fyll sedan i fälten på snabbfliken konsolidering.

Om en affärsenhet har en annan valuta än det konsoliderade företaget, måste du ange valutakurser för metoder
för varje konto innan du konsoliderar. För varje konto bestämmer innehållet i Konsoliderad omräkningsmetod
valutakursen. På varje affärsenhetskort, i fältet Valutakurstabell anger du om konsolideringen ska använda
valutakurser från affärsenhetsföretaget eller det konsoliderade företaget. Om du använder valutakurser från det
konsoliderade företaget kan du ändra valutakurserna för en affärsenhet. För affärsenheter, om fältet
Valutakurstabell innehåller Lokal kan du ändra valutakursen från affärsenhetskortet. Valutakurserna kopieras
från tabellen Valutakurs, men du kan ändra dem före konsolideringen.

Följande tabell beskriver valutakursmetoderna som du kan använda för konton.



Sammansatt kurs Den aktuella perioden omräknas med den genomsnittliga
kursen och läggs till det tidigare registrerade saldot i det
konsoliderade företaget. Den här metoden används vanligtvis
för konton för balanserade vinstmedel eftersom de innehåller
belopp från olika perioder och är därför en summa av belopp
som omräknats med olika växelkurser.

Aktiekurs Detta liknar Sammansatt. Differenser bokförs på olika
redovisningskonton.

VÄXLINGSKURS NORMAL ANVÄNDNING

Om du vill exkludera ett företag från konsolideringOm du vill exkludera ett företag från konsolidering

Om du vill inkludera ett delvis ägt företag i konsolideringOm du vill inkludera ett delvis ägt företag i konsolidering

Så här testar du data före konsolideringSå här testar du data före konsolidering

Så här kör du konsolideringen

Om du vill ange valutakurs för affärsenheter gör du följande:

1. Välj ikonen  och ange Affärsenheter och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Affärsenhetslista väljer du affärsenhet och sedan åtgärden Genomsnittskurs (manuell).
3. På sidan Ändra valutakurser har innehållet i fältet Relationsvalutakurs kopierats från tabellen Valutakurs,

men det går att ändra värdet. Stäng sidan.
4. Välj åtgärden Slutkurs.
5. På fältet Relations- valutakurs belopp anger du valutakursen.

Om du inte vill inkludera en affärsenhet i konsolideringen kan du exkludera den. Om du vill göra det, öppnar du
affärsenhetskortet och avmarkerar kryssrutan konsolidera.

Om du bara äger en del av ett företag kan inkludera en procentandel av varje transaktion som motsvarar
procentandelen av det företag som du äger. Om du äger 70 % av företaget kommer konsolideringen att innehålla
70 SEK av en faktura på 100 SEK. Om du vill ange hur stor procentandel av företaget du äger går du till
affärsenhetskortet och anger procentsatsen i fältet konsolideringsgrad %.

Du kan testa data innan du överför den till det konsoliderade företaget. Business Central tittar efter skillnader i
information som finns i affärsenheterna och det konsoliderade företaget. Till exempel om kontonummer eller
dimensionskoder är olika. Du måste åtgärda felen innan du kan köra rapporten. Du kan testa en databas, eller om
du importerar data från en XML-fil kan du testa filen.

1. Öppna det konsoliderade företaget.

2. Välj ikonen  och ange Affärsenheter och välj sedan relaterad länk.

3. Gör något av följande:

Testa en fil genom att välja åtgärden testa fil, ange namnet på filen och välj sedan Skriv ut.
Om du vill testa en databas väljer du Testa databas.

När du har testat data kan du starta konsolideringen överför den till det konsoliderade företaget.

1. Logga in på det konsoliderade företaget.
2. I rollcentret Revisor väljer du åtgärden Kör konfiguration.
3. Fyll i relevanta fält.
4. I fältet Var väljer du företagsnamn och väljer sedan det konsoliderade företaget i fältet Är.



Så här eliminerar upprepade transaktioner

Exportera och importera konsoliderade data mellan databaser

När du har konsoliderat alla företag måste hitta alla transaktioner som registreras mer än en gång över företag
och sedan bokföra elimineringsposter för att ta bort dem.

Bearbeta konsolideringselimineringar är en manuell process. Gör så här:

1. Hitta transaktioner som potentiellt kan behöva justeras och ange redovisningsjournalrader om du vill ta bort
dem.

2. Kör rapporten Redov. konsolid.elimineringar för att hjälpa dig att bedöma effekterna av
redovisningsjournalraderna innan du bokför.

3. Bokför justeringstransaktionerna.

Rapporten Redov. konsolid.elimineringar visar en preliminär råbalans, där du kan simulera konsekvenserna av
att eliminera posterna visas genom att jämföra posterna i det konsoliderade företaget med de elimineringar som
har registrerats i redovisningsjournalen.

Innan en affärsenhet kan tas med i rapporten måste den upprättas på sidan Affärsenhet och fältet Konsolidera
måste markeras.

Varje konto visas på en egen rad enligt kontoplanens uppställning. Ett konto visas inte om alla belopp på raden är
0. För varje konto visas följande information:

Kontonummer
Kontonamn
Om du har valt en eller flera koncernföretagskoder i fältet Affärsenhetskod på sidan för begäran visas en
summa för det konsoliderade företaget exklusive de valda affärsenheterna och elimineringarna. Om du inte har
fyllt i fältet Affärsenhetskod visas en summa för det konsoliderade företaget exklusive elimineringar.
Om du har valt en affärsenhetskod i fältet affärsenhetskod på sidan för begäran visas en summa för de
importerade transaktionerna från affärsenheten. Om du inte har fyllt i fältet affärsenhetskod visas en summa
för de bokförda elimineringarna i det konsoliderade företaget.
Totalen för det konsoliderade företaget med alla koncernföretag och alla bokförda elimineringar.
De elimineringar som ska göras i det konsoliderade företaget, d.v.s. transaktionerna i redovisningsjournalen
som är vald på sidan för begäran.
Beskrivningen kopierad från redovisningsjournalen.
Det konsoliderade företagets total efter elimineringarna om de är bokförda.

Om data för en affärsenheter är i en annan databas måste du exportera konsolideringsdata till en fil innan du kan
inkludera den i konsolideringen. Varje företag måste exporteras var för sig. I detta avseende används batch-jobbet
Exportera konsolidering.

När du kör batch-jobbet körs bearbetas alla poster i redovisningskonton. För varje kombination av valda
dimensioner och datum summeras och exporteras innehållet i fälten Belopp för posterna. Nästa kombination av
valda dimensioner och datum med samma kontonummer bearbetas, sedan bearbetas kombinationerna med nästa
kontonummer och så vidare.

De exporterade posterna innehåller följande fält: Kontonr, Bokföringsdatum och Belopp. Om även
dimensionsinformation har exporterats inkluderas dimensionskoder och dimensionsvärden.

1. För varje exporterad rad, om summan av fälten Belopp är ett debetbelopp, kommer kontonumret som har
angetts i affärsenhetens fält Debetkonto konsolidering att exporteras till raden. Om summan är ett
kreditbelopp, kommer motsvarande nummer i fältet Kreditkonto konsolid. att exporteras till raden.

2. Det datum som används för varje exporterad rad är antingen periodens slutdatum eller, om överföringen utförs



Se även

varje dag, det exakta datumet för beräkningen.
3. Det dimensionsvärde som exporteras för transaktionen är det konsoliderade företagets dimensionsvärde som

har lagts upp i fältet Konsolideringskod för det dimensionsvärdet. Om inget dimensionsvärde har angetts för
det konsoliderade företaget i fältet Konsolideringskod för det dimensionsvärdet, exporteras själva
dimensionsvärdet till raden.

4. XML-filerna innehåller dessutom valutakurserna i konsolideringsperioden. Dessa kurser placeras i ett separat
avsnitt i början av filen.

Hantera koncerninterna transaktioner
Arbeta med Business Central
Exportera affärsdata till Excel



Arbeta med dimensioner
2019-10-14 • 12 minutes to read

Analys per dimension

TIPTIP

Dimensionsuppsättningar

Lägga upp dimensioner

Du kan använda dimensioner för att göra det enklare att analysera dokument såsom försäljningsorder.
Dimensioner är attribut och värden som kategoriserar transaktioner så att du kan spåra och analysera dem.
Dimensioner kan till exempel ange vilket projekt eller vilken avdelning en transaktion kom ifrån.

T.ex. kan du använda dimensioner i stället för att skapa separata redovisningskonton för varje avdelning och
projekt. Detta ger stora möjligheter för analys, utan att skapa en komplicerad kontoplan. Mer information finns i
Affärsstöd.

Ett annat exempel är att ställa in en dimension kallad Avdelning och använda denna dimension när du bokför
försäljningsdokument. Det gör att du kan använda business intelligence-verktyg för att visa vilken avdelning som
sålt vilka artiklar. Ju fler dimensioner du använder, desto mer detaljerade rapporter kan du baseras dina
affärsbeslut på. En enda försäljningstransaktion kan till exempel innehålla olika dimensionsinformation som t.ex.:

Kontot som artikeln bokfördes till
Var artikeln såldes
Vem som sålde den
Vilken typ av kund som köpte den

Funktionen dimensioner spelar en viktig roll i affärsstöd, exempelvis när du definierar analysvyer. Mer
information finns i Analysera data efter dimension.

Som ett snabbt sätt att analysera transaktionsdata med dimensioner kan du filtrera summorna i kontoplanen och posterna
på alla sidor för Transaktioner per dimension. Sök efter åtgärden Ange dimensionsfilter.

En dimensionsuppsättning en är en unik kombination av dimensionsvärden. Den lagras som
dimensionsuppsättningstransaktioner i databasen. Varje dimensionsuppsättningstransaktion representerar ett
enstaka dimensionsvärde. Dimensionsuppsättningen identifieras av ett gemensamt dimensionsuppsättnings-ID
som tilldelats varje dimensionsuppsättningstransaktion som tillhör dimensionsuppsättningen.

När du skapar en journalrad, dokumenthuvud eller dokumentrad kan du ange en kombination av
dimensionsvärden. I stället för att uttryckligen lagra varje dimensionsvärde i databasen tilldelas ett
dimensionsuppsättnings-ID till journalraden, dokumenthuvudet eller dokumentraden för att specificera
dimensionsuppsättningen.

Du kan ange de dimensioner och dimensionsvärden för att kategorisera journaler och dokument, till exempel
försäljningsorder och inköpsorder. Du ställer in dimensioner på sidan Dimensioner där du skapar en rad för
varje dimension som t.ex. Projekt, Avdelning, Område och Säljare.

Du kan också ställa in värden för dimensioner. Värden kan till exempel vara avdelningarna i företaget.



Konfigurera standarddimensioner för kunder, leverantörer och andra kontonKonfigurera standarddimensioner för kunder, leverantörer och andra konton

TIPTIP

WARNINGWARNING

NOTENOTE

Så här anger du standarddimensionsprioritetSå här anger du standarddimensionsprioritet

Dimensionsvärden kan anges i en hierarkisk struktur som liknar kontoplanen, så att data kan brytas ned i olika
detaljeringsgrader och delmängder av dimensionsvärden kan räknas samman. Du kan definiera så många
dimensioner och dimensionsvärden som behövs och alla i företaget kan använda dem.

När dimensioner och värden som har konfigurerats kan du definiera globala och genvägsdimensioner på sidan
Redovisningsinställningar som alltid är tillgängliga när du vill välja som fält på journal- och dokumentrader,
utan att öppna sidan dimensioner först. Mer information finns i Att ställa in globala och genvägsdimensioner.

Globala dimensioner används som filter, till exempel i rapporter, batch-jobb och XMLports. Du kan använda
två globala dimensioner, så välj dimensionerna som du ofta använder.
Genvägsdimensioner är tillgängliga som fält på journal- och dokumentrader. Du kan skapa upp till sex av
dessa.

Du kan tilldela en standarddimension för ett enskilt konto. Dimensionen kopieras till journal eller dokument när
du ange numret på en rad, men du kan ta bort eller ändra koden på raden om det behövs. Du kan också göra en
dimension obligatorisk för att bokföra en transaktion med en viss typ av konto.

1. Välj ikonen  och ange Dimensioner och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Dimensioner väljer du relevant dimension och sedan åtgärden Standarddim. för kontotyp.
3. Fyll i en rad för varje ny standarddimension du vill ange. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort

beskrivning.

Om du vill att en dimension ska vara obligatorisk men du inte vill tilldela ett standardvärde till den, lämnar du fältet
Dimensionsvärdekod tomt och markerar Kod alltid i fältet Bokförs med.

Om kontot ska användas i batch-jobbet Justera valutakurser eller i batch-jobbet Bokför lagerkostnad i redov.konto,
välj då inte Kod obligatoriskt eller Samma kod. Det går inte att använda dimensionskoder i dessa batch-jobb.

Om en annan dimension än den standarddimension som definierats för kontotypen ska kopplas till ett konto måste en
standarddimension anges för kontot. På så sätt ersätter standarddimensionen för det enskilda kontot standarddimensionen
för kontotypen.

Olika kontotyper, t.ex. ett kundkonto och ett artikelkonto, kan ha olika definierade standarddimensioner. Detta kan
resultera i att flera standarddimensioner för en dimension föreslås för en transaktion. Du kan undvika att den här
typen av konflikter uppstår genom att använda prioritetsregler för de olika källorna.

1. Välj ikonen  och ange Standard dimensionsprioritet och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Standard dimensionsprioritet i fältet Källkod anger du ursprungskoden för den transaktionstabell

som standarddimensionsprioriteten.
3. Fyll i en rad för varje standarddimensionsprioritet du vill ha för den valda ursprungskoden.
4. Upprepa proceduren för varje ursprungskod du vill ange standarddimensionsprioritet för.



  

IMPORTANTIMPORTANT

Så här definierar du dimensionskombinationerSå här definierar du dimensionskombinationer

NOTENOTE

För att ställa in globala och genvägsdimensionerFör att ställa in globala och genvägsdimensioner

Om du definierar två tabeller med samma prioritet för samma ursprungskod använder Business Central automatiskt
tabellen med lägst tabell-ID.

Du kan förhindra att transaktioner bokförs med oförenliga eller irrelevanta dimensioner genom att spärra eller
begränsa vissa kombinationer av två dimensioner. En spärrad dimensionskombination innebär att du inte kan
bokföra båda dimensionerna i samma transaktion, oberoende av dimensionsvärdena. En begränsad
dimensionskombination innebär att du kan bokföra båda dimensionerna i samma transaktion, men endast för
vissa kombinationer av dimensionsvärden.

FÄLT DESCRIPTION

Inga begränsningar Den här dimensionskombinationen har inga
begränsningar. Alla dimensionsvärden är tillåtna.

Begränsad Den här dimensionskombinationen är begränsad
beroende på vilka dimensionsvärden som anges. Du
definierar begränsningarna på sidan
Dimensionsvärdekombination.

Spärrad Den här dimensionskombinationen är inte tillåten.

1. Välj ikonen  och ange Dimensionskombinationer och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan Dimensionskombinationer och välj något av följande alternativ i fönstret

3. Om du valde alternativet Begränsad måste du definiera vilka kombinationer av dimensionsvärden som är
spärrade. Gör det genom att välja fältet för att definiera dimensionskombinationen.

4. Välj en dimensionsvärdekombination som är spärrad och ange Spärrad i fältet. Ett tomt fält innebär att
dimensionsvärdekombinationen är tillåten. Upprepa i fall flera kombinationer är spärrade.

Samma dimensioner visas både på rader och i kolumner vilket innebär att alla dimensionskombinationer visas två gånger.
Business Central visar inställningarna automatiskt i båda fälten. Du kan inte välja någonting i fälten från det övre vänstra
hörnet och nedåt eftersom dessa fält har samma dimension både på rader och i kolumner.

Det alternativ du valt visas inte förrän markören flyttas ur fältet.

Om du vill visa namnet på dimensionerna i stället för koden markerar du fältet Visa kolumnnamn.

Globala och genvägsdimensioner kan användas som filter var som helst i Business Central, däribland i rapporter,
batch-jobb och analysaktiviteter. Globala och genvägsdimensioner är alltid tillgängliga som ska läggas till direkt
utan att du först öppnar sidan dimensioner. På journal- och dokumentrader kan du välja globala dimensioner
respektive genvägsdimensioner i ett fält på raden. Du kan också ställa in två globala dimensioner och åtta
genvägsdimensioner. Välj de dimensioner som du oftast använder.



IMPORTANTIMPORTANT

NOTENOTE

Ändra globala dimensionerÄndra globala dimensioner

Exempel på dimensionsinställningarnaExempel på dimensionsinställningarna

KOD NAME KODLEDTEX T FILTERLEDTEX T

OMRÅDE Område Områdeskod Analysfilter

AVDELNING Avdelning Avdelningskod Avdelningsfilter

KOD NAME DIMENSIONSVÄRDETYP

10 Amerika Från-summa

20 Nordamerika Standard

30 Stillahavsområdet Standard

40 Sydamerika Standard

50 Amerika, hela Till-summa

60 Europa Från-summa

70 EU Standard

80 Utanför EU Standard

Om du ändrar en global eller genvägsdimension krävs att alla transaktioner som har bokförts med dimensionen har
uppdaterats. Du kan utföra den här aktiviteten med funktionen ändra globala dimensioner, men det kan ta lång tid och
kan påverka prestanda. Välj därför globala och genvägsdimensioner noga så att du inte behöver ändra dem senare.

När du lägger till eller ändrar en global eller genvägsdimension loggas du automatiskt ut och in igen så att det nya värdet
förbereds för användning i hela programmet.

1. Välj ikonen  och ange Redovisningsinställningar och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten på snabbfliken Dimensioner. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

1. Välj ikonen  och ange Ändra globala dimensioner och välj sedan relaterad länk.
2. Hovra över åtgärder och på den sidan om du vill lära dig om att ändra globala dimensioner respektive

genvägsdimensioner.

Anta att ditt företag vill spåra transaktioner utifrån organisationens struktur och geografiska platser. För att göra
detta kan du ange två dimensioner på sidan Dimensioner:

OMRÅDE
AVDELNING

För OMRÅDE , lägger du till följande dimensionsvärden:



90 Europa totalt Till-summa

KOD NAME DIMENSIONSVÄRDETYP

NOTENOTE

KOD NAME DIMENSIONSVÄRDETYP

ADMIN Administration Standard

PROD Produktion Standard

FÖRS FÖRS Standard

Få en översikt över dimensioner som används flera gånger

FÄLT DESCRIPTION

Dimensionskod Visar alla dimensioner som har definierats som
standarddimensioner för ett eller flera av de markerade
kontona. Om du väljer fältet kan du se en lista över
tillgängliga dimensioner. Om du väljer en dimension anges
den valda dimensionen som standarddimension för alla
markerade konton.

För de två huvudsakliga geografiska områdena, USA och Europa, lägger du till underkategorier för områden med
indrag av dimensionsvärden. Då kan du rapportera på försäljning eller utgifter i områden och hämta summorna
för de större geografiska områdena. Du kan även välja att använda länder eller regioner som dimensionsvärden,
eller länder eller orter, beroende på ditt företag.

Om du vill upprätta en hierarki måste koderna vara i alfabetisk ordning. Det innefattar koderna för dimensionsvärdena som
ges i Business Central.

För AVDELNING, lägger du till följande dimensionsvärden:

Med detta inställt lägger du sedan till två dimensioner som de två globala dimensionerna på sidan
Redovisningsinställningar. Det betyder att du kan använda OMRÅDE och AVDELNING som filter för
redovisningstransaktioner, samt i alla rapporter och kontouppställningar. De båda globala dimensionerna blir
dessutom automatiskt tillgängliga för att användas som genvägsdimensioner på transaktionsrader och i
dokumenthuvuden.

Sidan Standarddimensioner: Flera anger hur en grupp konton använder dimensioner och dimensionsvärden.
Det gör du genom att markera flera konton och sedan ange standarddimensioner och standarddimensionsvärden
för alla konton som du har markerat i listan över konton. När du anger standarddimensioner för de markerade
kontona föreslås dessa dimensioner och dimensionsvärden varje gång något av kontona används, exempelvis på
en journalrad. På så sätt underlättas användarens arbete med att registrera transaktioner, detta eftersom
dimensionsfälten fylls i automatiskt. De dimensionsvärden som föreslås kan dock ändras, till exempel på en
journalrad.

Sidan Standarddimensioner: Flera innehåller följande fält:



Dimensionsvärdekod Visar antingen ett enstaka dimensionsvärde eller termen
(Konflikt). Om ett dimensionsvärde visas i fältet har alla
markerade konton samma standarddimensionsvärde för en
dimension. Om termen (Konflikt) visas i fältet har inte alla
markerade konton samma standarddimensionsvärde för en
dimension. Om du väljer fältet kan du visa en lista över alla
tillgängliga dimensionsvärden för en dimension. Om du väljer
ett dimensionsvärde anges det valda dimensionsvärdet som
standarddimensionsvärde för alla markerade konton.

Bokförs med Visar antingen en enstaka bokföringsregel eller termen
(Konflikt). Om en bokföringsregel visas i fältet har alla
markerade konton samma bokföringsregel för ett
dimensionsvärde. Om termen (Konflikt) visas i fältet har inte
alla markerade konton samma bokföringsregel för ett
dimensionsvärde. Om du väljer fältet Bokförs med kan du visa
en lista över bokföringsregler. Om du markerar en
bokföringsregel tillämpas den på alla markerade konton.

FÄLT DESCRIPTION

Använda dimensioner

Så här visar du globala dimensioner på transaktionssidorSå här visar du globala dimensioner på transaktionssidor

NOTENOTE

Felsökning av dimensionsfel

I ett dokument som t.ex. en försäljningsorder kan du lägga till dimensionsinformation för både en individuell
dokumentrad och själva dokument. T.ex. på sidan Försäljningsorder kan du ange dimensionsvärden för de två
första genvägsdimensionerna på den individuella försäljningsraden och du kan lägga till ytterligare
dimensionsinformation om du väljer knappen Dimensioner.

Om du istället arbetar med en journal kan du lägga till dimensionsinformation i en transaktion om du har lagt
upp genvägsdimensioner som fält direkt på journalraderna.

Du kan ställa in standarddimensioner för konton eller kontotyper, så att dimensioner och dimensionsvärden fylls i
automatiskt.

Globala dimensioner är alltid -definierade och namngivna utifrån företaget. Om du vill visa de globala
dimensionerna för ditt företag öppnar du sidan Redovisningsinställningar.

Du kan se om det finns globala dimensioner för transaktionerna på en transaktionssida. De två globala
dimensionerna skiljer sig från övriga dimensioner eftersom de kan användas som filter var som helst i Business
Central.

1. Välj ikonen  och ange Kontoplan och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Kontoplan väljer du åtgärden Redovisningstransaktioner.
3. Om du bara vill visa relevanta transaktioner definierar du ett eller flera filter på sidan.
4. Om du vill visa alla dimensioner för en transaktion markerar du transaktionen väljer sedan åtgärden

Dimensioner.

Sidan Transaktionsdimensioner visas dimensionerna för en transaktion i taget. När du bläddrar bland transaktionerna
ändras innehållet på sidan Transaktionsdimensioner därefter.

När du bokför dokument eller journalrader som innehåller dimensioner kan olika fel uppstå som vanligtvis hör till



NOTENOTE

PROBLEM FELMEDDELANDE MÖJLIG LÖSNING

Spärrad dimension %1 %2 är spärrad. -Sök efter icke-bokförda dokument
som innehåller
dimensionsuppsättningen med den
spärrade dimensionen och lås upp den.
-Ta bort dimensionsuppsättningen för
den spärrade dimensionen.

Borttagen dimension %1 %2 kan inte hittas. -Återställ den saknade dimensionen.
-Sök efter icke-bokförda dokument
som innehåller
dimensionsuppsättningen med den
saknade dimensionen och lägg till den.
-Ta bort dimensionsuppsättningen för
den saknade dimensionen.

Spärrat dimensionsvärde %1 %2 - %3 är spärrad. -Sök efter icke-bokförda dokument
som innehåller
dimensionsuppsättningen med det
spärrade dimensionsvärdet och lås upp
det.
-Ta bort dimensionsuppsättningsraden
för det spärrade dimensionsvärdet.

Borttaget dimensionsvärde %1 för %2 saknas. -Återställ det saknade
dimensionsvärdet.
-Sök efter icke-bokförda dokument
som innehåller
dimensionsuppsättningen med det
saknade dimensionsvärdet och lägg till
det.
-Ta bort dimensionsuppsättningen för
den saknade dimensionsvärdet.

Otillåtet dimensionsvärde Dimensionsvärdetypen för %1 %2 - %3
får inte vara %4.

-Ändra fältet dimensionsvärdetyp på
sidan dimensionsvärden till Standard
eller Från-summa.
-Ta bort dimensionsuppsättningsraden
för det spärrade dimensionsvärdet.

Blockerad dimensionskombination Dimensioner %1 och %2 kan inte
användas samtidigt.

-Sök efter icke-bokförda dokument
som innehåller
dimensionsuppsättningen med det
spärrade dimensionskombinationen
och lås upp det.
-Ändra någon av de motstridiga
behörighetsuppsättningsraderna för
dimensionskombinationen.

fel dimensionsinställning eller tilldelning.

I följande lista över möjliga felmeddelanden fungerar %X-koder som platshållare för datavariabler som det faktiska
meddelandet innehåller i användargränssnittet beroende på sammanhanget. Till exempel %1 %2 är spärrad. kan visas i
användargränssnittet som ”dimensionskodsområde är spärrat”.



Blockerad dimensionskombination Dimensionskombinationerna %1 - %2
och %3 - %4 kan inte användas
samtidigt.

-Sök efter icke-bokförda dokument
som innehåller
dimensionsuppsättningen med det
spärrade dimensionsvärdet och lås upp
det.
-Ändra någon av de motstridiga
behörighetsuppsättningsraderna för
dimensionsvärdeskombinationen.

Tom dimensionsvärdekod för
standarddimensionen när fältet
värdebokföring innehåller Kod alltid

-Välj %1 för %2 %3.
-Välj %1 för %2 %3 till %4 %5.

-Ändra fältet värdebokföring på sidan
standarddimension.
-Ange ett icke tomt dimensionsvärde
för dimensionen som är i konflikt i
dimensionsuppsättningen.

Fel dimensionsvärdekod för
standarddimensionen när fältet
värdebokföring innehåller Samma
kod

-Välj %1 %2 för %3 %4.
-Välj %1 %2 för %3 %4 till %5 %6.

-Ändra fältet värdebokföring på sidan
standarddimension.
-Ange krävt dimensionsvärde för
dimensionen som är i konflikt i
dimensionsuppsättningen.

Icke-tomt dimensionsvärdekod för
tomma standarddimensionen när fältet
värdebokföring innehåller Samma
kod

-%1 %2 måste vara tom.
-%1 %2 måste vara tom för %3 %4.

-Ändra fältet värdebokföring på sidan
standarddimension.
-Ange en icke tom dimensionsvärdekod
för dimensionen som är i konflikt i
dimensionsuppsättningen.

Oväntat dimensionsvärde för
standarddimensionen när fältet
värdebokföring innehåller Ingen kod

-%1 %2 får inte tas med.
.%1 %2 får inte tas med för %3 %4.

-Ändra fältet värdebokföring på sidan
standarddimension.
-Ta bort raden i konflikt från
dimensionsuppsättningen.

PROBLEM FELMEDDELANDE MÖJLIG LÖSNING

Se även
Affärsstöd
Ekonomi
Analysera data efter dimensioner
Arbeta med Business Central



Skapa redovisningsbudgetar
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här skapar du en ny redovisningsbudget

NOTENOTE

Exportera och importera redovisningsbudgetar i Excel

Om du vill kan du använda flera olika budgetar för samma tidsperioder genom att skapa budgetar med separata
namn. Först definierar du budgetnamnet och matar in budgetsiffrorna. Budgetnamnet infogas sedan i alla
budgettransaktioner du skapar.

När du skapar en budget kan du definiera fyra dimensioner för varje budget. De här budgetspecifika
dimensionerna kallas för budgetdimensioner. Du kan välja budgetdimensionerna bland de dimensioner som
redan finns upplagda. Budgetdimensioner kan användas för att skapa filter för en budget och lägga till
dimensionsinformation till budgettransaktioner. Mer information finns i Arbeta med.

Budgetar spelar en viktig roll i business intelligence, exempelvis i bokslut som baseras på kontoscheman som
innehåller budgettransaktioner eller när du analyserar budgeterade och faktiska belopp i diagrammet över
konton. Mer information finns i Affärsstöd.

I kostnadsredovisning arbetar du med kostnadsbudgetar på liknande sätt. (Mer information finns i Skapa
kostnadsbudgetar.)

1. Välj ikonen  och ange Redovisningsbudgetar och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Redigera lista och fyll sedan i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill
läsa en kort beskrivning.

3. Välj åtgärden Redigera budget.

4. Högst upp på sidan Budget fyller du i fälten för att definiera vad som ska visas.

Endast transaktioner som innehåller budgetnamnet som du angav i fältet Budgetnamn visas. Fönstret är
för närvarande tomt eftersom budgetnamnet just har skapats och det därför inte finns några transaktioner
som matchar filtret. Därför är sidan tom.

5. Om du vill ange ett belopp väljer du relevant cell i matrisen. Sidan Redov.budgettransaktioner öppnas.

6. Skapa en ny rad och fyll i fältet Belopp. Stäng sidan Redov.budgettransaktioner.

7. Upprepa steg 5–6 tills du har angett alla budgetbeloppen.

På snabbfliken Filter kan du filtrera budgetinformationen beroende på hur många budgetdimensioner som definierats
under budgetnamnet.

För praktiskt taget alla andra sidor kan du exportera data på sidor i budgeten till Excel för vidare bearbetning och
analys. Mer information finns i Exportera dina affärsdata till Excel.



NOTENOTE

Se även

Kontoplanen som redovisningsbudgetarna baseras på, har rader för kontotypen Rubrik som innehåller där summan av
raderna under. När du exporterar en redovisningsbudget exporteras data på alla rader oavsett kontotypen. Men endast
data på rader med kontotypen Bokföring kan importera data igen. I enlighet med detta: 

När du importerar en redovisningsbudget tas alla värden som fanns på Rubrikrader bort. 

Detta är för att undvika fel summor när du har importerat data som har skapats eller redigerats i Excel.

Scenario: du vet att nya budgeterade lönkostnader ska vara BVA 1 200 000. Du vill att budget för löneavdelningen för tre
specifika rader (av kontotypen Bokföring) för heltidsanställda, deltidsanställda och timanställda. De tre raderna grupperas
under rubrikraden Löner.

Du anger 1 200 000 på rubrikraden, exporterar budget till Excel och skickar sedan den till löneavdelningen och ber dem
distribuera BVA 1 200 000.

Löneavdelningen fördelar beloppet på tre bokföringskonton. När du importerar tillbaka till redovisningsbudget fylls de tre
kontona i med den nya Excel-informationen och summerar till BVA 1 200 000 och rubrikraden är tom.

Exportera affärsdata till Excel
Ekonomi
Affärsstöd
Ställa in Finance
redovisningRedovisningen och kontoplanen
Arbeta med Business Central



Så här bokför du transaktioner direkt i redovisningen
2019-10-14 • 2 minutes to read

Bokföra transaktioner direkt i redovisningen

Se även

Du använder Redovisningsjournaler för att bokföra ekonomiska transaktioner direkt på redovisningskonton och
andra konton, till exempel bank-, leverantörs- och personalkonton.

En vanlig användning av redovisningsjournalen är att publicera anställdas utgifter med egna pengar under
affärsaktiviteter för senare återbetalning. Mer information finns i Så här registrerar du och återbetalar
personalens utgifter.

Redovisningsjournaler bokför ekonomiska transaktioner direkt till redovisningskonton och andra konton, till
exempel bank-, leverantörs- och anställdas konton. När du bokför med en redovisningsjournal skapas alltid
transaktioner på redovisningskonton. Så sker till exempel även när en journalrad bokförs på ett kundkonto,
eftersom en transaktion bokförs på ett kundfordringskonto i redovisningen via en bokföringsmall. Du kan
anpassa din version av en redovisningsjournal genom att ställ ain en journal eller mall. Mer information finns i
Arbeta med Redovisningsjournaler.

Till skillnad från transaktioner som har bokförts med dokument som kräver en kreditnotaprocess, kan du korrekt
återföra transaktioner som har bokförts med den allmänna journalen. Mer information finns i återföra
journalbokningar och ångra inleveranser/utleveranser.

NOTENOTE

TIPTIP

1. Välj ikonen  och ange Redovisningsjournaler och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna relevant buntnamn för redovisningsjournalen. Mer information finns i Arbeta med
Redovisningsjournaler.

3. Fyll i fälten på en ny journalrad efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort
beskrivning.

Redovisningsjournalen visar endast ett begränsat antal fält på journalraden som standard. Om du vill visa
ytterligare fält såsom fältet kontotyp, välj åtgärd visa fler kolumner. Om du vill dölja ytterligare fält igen, välj
åtgärden visa färre kolumner. När du ser färre kolumner används samma bokföringsdatum för alla rader. Om du
vill ha flera bokföringsdatum för samma journalpost väljer du åtgärden Visa fler kolumner.

4. Upprepa steg 3 för alla enskilda transaktioner som du vill tilldela bokföra.

Om du vill ange flera transaktionsrader ovanför en rad i motkontot, till exempel för ett bankkonto markerar du
kryssrutan föreslå saldobelopp på raden för journalen på sidan redovisningsjournaler. Fältet belopp på
motkontots rad är fördefinierade automatiskt med det värde som krävs för att balansera transaktionerna.

5. Välj åtgärden Bokför för att registrera transaktioner på de angivna redovisningskontona.

Arbeta med redovisningsjournaler



Skapa och återbetala de anställdas utgifter
Återföra journalbokningar och ångra inleveranser/utleveranser
Ekonomi
Arbeta med Business Central



Återföra journalbokningar och ångra
inleveranser/utleveranser
2019-10-14 • 2 minutes to read

Att återföra bokföringen av en redovisningstransaktion journal

Bokföra en negativ transaktion

Så här ångrar du ett bokfört antal i en bokförd inköspleverans

För att kunna återföra (ångra) en felaktig bokföring markerar du posten och skapar en korrigeringspost
(transaktioner som är identiska med den ursprungliga transaktionen, men har ett motsatt tecken i beloppsfältet)
med samma dokumentnummer och bokföringsdatum som den ursprungliga posten automatiskt. När du har
återfört en post måste du skapa en korrekt post.

Du kan endast återföra poster som har bokförts från en redovisningsjournalrad. En transaktion kan endast
återföras en gång.

Om du vill ångra en bokföring av inleverans eller utleverans innan de bokförs som fakturerade kan du använda
funktionen ångra i det bokförda dokumentet. Du kan ångra kvantiteter av typen artikel.

Om du har bokfört fel negativt antal, till exempel om en inköpsorder med fel antal artiklar och bokfört den som
inlevererad men inte fakturerad, kan du ångra bokföringen.

Om du har bokfört fel positivt antal, till exempel en utleverans eller en inköpsreturorder med fel antal artiklar
och bokfört den som levererad men inte fakturerad, kan du ångra bokföringen.

Du kan återföra poster från alla sidor Transaktioner. Följande procedur baseras sidan
redovisningstransaktioner.

1. Välj ikonen  och ange Redovisningstransaktioner och välj sedan relaterad länk.
2. Markera den transaktion som du vill återföra och välj sedan åtgärden återföringstransaktion. Observera att

det måste komma från en journalbokföring.
3. På sidan Återför transaktionsposter väljer du önskad post och klickar på åtgärden Återför.
4. Välj knappen Ja på bekräftelsemeddelandet.

Använd fältet Korrigering för att bokföra en negativ debet istället för en kredit, eller för att bokföra en negativ
kredit istället för en debet för ett konto. För att uppfylla juridiska krav visas detta fält som standard i alla
journaler. Fälten Debetbelopp och Kreditbelopp innehåller både ursprungstransaktionen och den korrigerade
transaktionen. Dessa fält påverkar inte kontosaldot.

1. Välj ikonen  och ange Redovisningsjournaler och välj sedan relaterad länk.
2. Välj önskat batch-namn i fältet Batch-namn.
3. Ange information i relevanta fält.
4. På journalraden som du vill aktivera för negativa poster väljer du kryssrutan Korrigering.
5. Välj åtgärden Bokför och välj sedan knappen Ja för att bokföra journalen.

Nedan beskrivs hur du återställer en bokförd inleverans. Momenten är liknande för bokförda utleveranser.

1. Välj ikonen  och ange Bokförda inköpsinleveranser och välj sedan relaterad länk.



Så här ångrar du ett bokfört antal i bokförda returleveranser

Se även

2. Öppna den bokförda inleveransen som du vill ångra.
3. Markera de rader som du vill ångra.
4. Välj åtgärden Ångra inleverans.

En rättningsrad infogas under den valda inleveransraden. Om antalet har inlevererats i en lagerinleverans
infogas en rättningsrad i den bokförda lagerinleveransen.

Fälten Inlevererat antal och Inlevrd. antal ej faktrd. på den relaterade inköpsordern är nollställda.

Nedan beskrivs hur du återställer en bokförd returutleverans och sedan bokför inköpsreturen med en ny
kvantitet.

1. Välj ikonen  och ange Bokförda returutleveranser och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna den bokförda returutleveranser som du vill ångra.

3. Markera de rader som du vill ångra.

4. Välj åtgärden Ångra returutleverans.

En rättningsrad införs nu i det bokförda dokumentet och fälten Returant. levererat och Retur levererat
ej faktrd på returordern ändras till noll.

Gå nu tillbaka till inköpsreturordern som är klar att bokföras.

5. Observera antalet i fältet Returordernr på sidan Returordernr. .

6. Välj ikonen  och ange Inköpsreturorder och välj sedan relaterad länk.

7. Öppna returordern i fråga och välj åtgärden öppna igen.

8. Korrigera värdet i fältet Antal och bokför inköpsreturordern igen.

Ångra monteringsboking
Så här bokför du transaktioner direkt i redovisningen
Arbeta med redovisningsjournaler
Ekonomi
Arbeta med Business Central



Fördela kostnader och intäkter
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här skapar du fördelningsnycklar

För att ändra en fördelningsnyckel som redan har angetts.

Du kan fördela en transaktion i en redovisningsjournal på flera olika konton när du bokför journalen.
Fördelningen kan göras enligt tre olika metoder:

Antal
Procent (%)
Belopp

Fördelningsfunktionerna kan användas med återkommande redovisningsjournaler och i
anläggningstillgångsjournaler.

I följande procedurer beskrivs hur du förbereder att fördela kostnader i en återkommande redovisningsjournal
genom att definiera fördelningsnycklar. När fördelningsnycklar definieras slutför du och bokför journalen som
alla andra återkommande redovisningsjournaler. Mer information finns i Arbeta med Redovisningsjournaler.

Du kan fördela en transaktion i en återkommande redovisningsjournal på flera olika konton när du bokför
journalen. Fördelningen kan göras efter kvantitet, procentuellt eller med ett belopp.

1. Välj ikonen  och ange Återkommande redov.journal och välj sedan relaterad länk.
2. Välj fältet Journalnamn för att öppna sidan redovisningsjournaler.
3. Du kan antingen ändra fördelningar på en befintlig journal i listan eller skapa en ny journal med fördelningar.

4. I fältet Namn anger du ett namn för journalens som t.ex. RENSNING. I fältet beskrivning anger du en
beskrivning som t.ex. Rensning av utläggsjournal.

5. Stäng sidan när du är klar. En ny, tom återkommande journal öppnas.
6. Fyll i fälten på raden.
7. Välj åtgärden Fördelningar.
8. Lägg till en rad för varje fördelning. Du måste fylla i fältet Fördelning %, Fördelningskvantitet eller

Belopp. Du måste också fylla i fältet Nr och, om du fördelar transaktionen bland globala dimensioner, fälten
för globala dimensioner.

9. Om du anger ett värde i procent på en rad beräknas beloppet i fältet Belopp automatiskt. Dessa belopp har
motsatt tecken mot det totala beloppet i fältet Belopp i den återkommande journalen.

10. Välj OK för att återgå till sidan Återkommande redov.journal fönstret, när du har angett fördelningsraderna.
Fältet Fördelat belopp (USD) är ifyllt och matchar fältet Belopp.

11. Bokför journalen.

För att skapa en y journal väljer du åtgärden Ny och går vidare till nästa steg för att skapa en ny
journal.
Välj journalen och gå till steg 7 för att ändra fördelningar av en befintlig journal.

1. Välj ikonen  och ange Återkommande redov.journal och välj sedan relaterad länk.
2. Välj journalen med fördelningen på sidan Återkommande redov.journal.
3. Välj raden med fördelningen och välj sedan åtgärden fördelningar.
4. Fyll i de relevanta fälten och välj sedan knappen OK.



Se även
Avsluta år och perioder
Arbeta med redovisningsjournaler
Bokför dokument och journaler
Arbeta med Business Central



     

Använda artikelomkostnader till kontot för
ytterligare verksamhetskostnader
2019-10-14 • 3 minutes to read

NOTENOTE

Så här skapar du artikelomkostnadsnummer

För att tilldela artikelomkostnader direkt till inköpsfakturan för artikeln

Om du vill säkerställa korrekt värderingmåste dina lagerartiklar läggas på extra kostnader, som till exempel frakt,
fysisk hantering, försäkring och transport som förekommer vid inköp eller försäljning av artiklar. För inköp
kommer lossningsavgiften för en inköpt artikel bestå av leverantörens inköpspris och samtliga
artikelomkostnader som kan kopplas till enskilda inleveranser eller returutleveranser. För försäljning kan det
vara lika betydelsefullt för företaget att känna till leveranskostnader för sålda artiklar som att veta
inköpskostnader inklusive hemtagningskostnader för inköpta artiklar.

Förutom att registrera den ökade kostnaden till ditt lagervärde kan du använda funktionen artikelomkostnader
för följande:

Identifiera lossningsavgiften för en artikel för att kunna fatta bättre beslut om hur distributionsnätverket ska
optimeras.
Bryta ned och analysera en artikels styckkostnad/styckpris.
Inkludera prisavdrag i inköpspris och försäljningspris.

Innan du kan tilldela artikelomkostnader måste du ställa in artikelomkostnadsnummer för de olika typerna av
artikelomkostnader, inklusive på vilka konton kostnader som är knutna till försäljning, inköp och lagerjusteringar
ska bokföras. Ett artikelomkostnadsnummer definierar du en kombination av produktbokföringsmall,
skattegruppskod, artikelomkostnad och produktbokföringsmall för moms. När du skriver in det här
artikelomkostnadsnumret i ett inköps- eller försäljningsdokument hämtas ett relevant redovisningskonto baserat
på inställningen av artikelomkostnadsnumret och den information som lagrats i respektive dokumentet.

För både inköps- och försäljningsdokument, kan du tilldela en artikelomkostnad på två sätt:

På det ursprungliga försäljningsdokumentet där artiklarna som artikelomkostnaden är kopplad till listas.
Detta gör du vanligtvis för dokument som inte ännu har bokförts helt.
På en separat faktura genom att koppla artikelomkostnaden till bokförda inleveranser eller utleveranser där
de artiklar som artikelomkostnaden är kopplad till visas.

Du kan tilldela artikelomkostnader till order, fakturor och kreditnotor för försäljning och inköp. I följande procedurer
beskrivs hur du arbetar med artikelomkostnader för en inköpsfaktura. Stegen är liknande för alla andra ingående och
utgående dokument.

Artikelomkostnadsnummer används för att skilja mellan olika typer av artikelomkostnader som används för
inköpsdokument i företaget.

1. Välj ikonen  och ange Artikelomkostnader och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Artikelomkostnader väljer du åtgärden Ny åtgärder för att skapa en ny rad.
3. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.



För att tilldela artikelomkostnader från en separat faktura till
inköpsfakturan för artikeln

Se även

Om du vet artikelomkostnaderna vid den tidpunkten när du bokför en inköpsfaktura för artikeln, följer du
nedanstående instruktioner.

1. Välj ikonen  och ange Inköpsfakturor och välj sedan relaterad länk.

2. Skapa en ny inköpsfaktura. Mer information finns i Registrera inköp.

3. Kontrollera att inköpsfakturan har en eller flera rader av typen artikel.

4. På en ny rad , i fältet Typ väljer du Omkostnad (artikel).

5. Ange hur många enheter av artikelomkostnaden som du fakturerats för i fältet Antal.

6. Ange beloppet för artikelomkostnaden i fältet Inköpspris.

7. Fyll i återstående fält om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

I följande steg gör du den faktiska fördelningen. Tills artikelomkostnaden tilldelas helt, är värdet i fältet
Ant. att distribuera i rött.

8. På fliken Rader väljer du Art.omkost.fördelning.

Sidan art.omkost.fördelning öppnas med en rad för varje rad av typartikel på försäljningsfakturan. Om
du vill tilldela artikelomkostnaden till en eller flera rader, använder du en funktion som tilldelar och
distribuerar den automatiskt eller manuellt fyller i fältet Ant. att distribuera. Följande steg beskriver hur
du använder funktionen Föreslå art.omkost.fördelning.

9. På sidan art.omkost.fördelning väljer du åtgärden Föreslå art.omkost.fördelning.

10. Om det finns flera fakturarader av typen artikel, väljer du ett av fyra distributionsalternativ.

Om artikelomkostnaden tilldelas helt, är värdet i fältet Ant. att distribuera på inköpsfakturan noll.

Artikelomkostnaderna har nu tilldelats till inköpsfakturan. När du bokför inleveransen av inköpsfakturan
uppdateras artiklarnas lagervärden med kostnaden för artikelomkostnaden.

Om du har fått en faktura för artikelomkostnaden när du har bokfört ursprungligt inleverans, följer du
nedanstående instruktioner.

1. Upprepa steg 1 till och med 8 i Koppla artikelomkostnader direkt till inköpsfakturan för artikeln .
2. På sidan Art.omkost.fördelnin väljer du åtgärden Hämta inleveransrader.
3. På sidan Inköp inleveransrader väljer du artikelomkostnaden till bokförda inleveransen av artiklar som ska

tilldelas artikeln och klickar på knappen OK.
4. Välj åtgärden Föreslå art.omkost.fördelning.

Artikelomkostnader på den separata inköpsfakturan har nu tilldelats till artikeln på den bokförda
inleveransraden, därför uppdateras artikelns lagervärde med kostnaden för artikelomkostnaden.

Hantera Leverantörsreskontra
Registrera inköp
Fakturaförsäljning
Arbeta med Business Central



Skapa och återbetala de anställdas utgifter
2019-10-14 • 2 minutes to read

NOTENOTE

Om du vill registrera en anställd utgifter

Återbetala en medarbetare

Business Central stöder transaktioner för medarbetare på samma sätt som för leverantörer. Därför finns
medarbetares bokföringsmallar för att vara säker på att medarbetares transaktioner bokförs i relevanta konton i
redovisningen.

Medarbetartransaktioner kan bokföras i den lokala valutan. Återbetalning till anställda stödjer inte kassarabatter och
betalningstoleranser.

Om medarbetare lägger ut sina egna pengar under affärsaktiviteter, kan du bokföra kostnader för den anställde.
Du kan sedan ersätta den anställde genom att göra en betalning till den anställdes bankkonto på liknande sätt
som när du betalar till leverantörer.

Du bokför anställdas utgifter på sidan redovisningsjournal.

NOTENOTE

TIPTIP

1. Välj ikonen  och ange Redovisningsjournaler och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna relevant buntnamn för redovisningsjournalen. Mer information finns i Arbeta med
Redovisningsjournaler.

3. Fyll i fälten på en ny journalrad efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort
beskrivning.

Redovisningsjournalen visar endast ett begränsat antal fält på journalraden som standard. Om du vill visa
ytterligare fält såsom fältet kontotyp, välj åtgärd visa fler kolumner. Om du vill dölja ytterligare fält igen, välj
åtgärden visa färre kolumner. När du ser färre kolumner används samma bokföringsdatum för alla rader. Om du
vill ha flera bokföringsdatum för samma journalpost väljer du åtgärden Visa fler kolumner.

4. Upprepa steg 3 för alla utgifter som anställde har.

Om du vill ange flera utgiftsrader ovanför en rad i motkontot, till exempel för den anställdes bankkonto markerar
du kryssrutan föreslå saldobelopp på raden för journalen på sidan redovisningsjournaler. Fältet belopp på
motkontots rad är fördefinierade automatiskt med det värde som krävs för att balansera utgifterna.

5. Välj åtgärden Bokför för att registrera kostnader för den anställdes räkning.

Du återbetalar en medarbetare genom att bokföra betalningar till dennes bankkonto på sidan
betalningsjournal.

1. Välj ikonen  och ange Betalningsjournal och välj sedan relaterad länk.



Så här synkroniserar du återbetalningar med transaktioner för
medarbetare

Se även

2. Öppna relevant buntnamn för utbetalningsjournal. Mer information finns i Arbeta med
Redovisningsjournaler.

3. Fyll i fälten om det behövs. Mer information finns i Gör betalningar.
4. Du kan också välja föreslå betalning för medarbetare för att automatiskt infoga journalrader för väntande

medarbetare återbetalningar.
5. Om du vill registrera återbetalningen väljer du åtgärden Bokför.

Du kopplar betalningar för medarbetare till deras relaterade öppna transaktioner för medarbetare på samma sätt
som du gör för leverantörsbetalningar, till exempel på sidan Betalningsavstämningsjournal baserat på de
relaterade bankkontoutdragstransaktioner. Mer information finns i Koppla betalningar automatiskt och stäm av
bankkonton. Du kan också koppla manuellt på sidan Personaltransaktioner. Mer information finns i tillhörande
Stäm av leverantörsbetalningar med betalningsjournalen eller från bokförda leverantörsreskontratransaktioner.

Så här bokför du transaktioner direkt i redovisningen
Arbeta med redovisningsjournaler
Återföra journalbokningar och ångra inleveranser/utleveranser
Ekonomi
Arbeta med Business Central



Periodisera intäkter och kostnader
2019-10-14 • 3 minutes to read

Så här anger du ett redovisningskonto för periodisering

Så här skapar du en periodiseringsmall

För att känna igen en intäkt eller kostnad i en period utanför den period som transaktionen bokfördes i, kan du
använda funktioner för att automatiskt periodisera intäkter och kostnader över ett angivet schema.

Om du vill fördela kostnader eller intäkter i berörda bokföringsperioder kan du skapa en periodiseringsmall för
resursen, artikeln eller redovisningskontot som kostnaden eller intäkten kommer att bokföras för. När du bokför
relaterade försäljnings- eller inköpsdokument, periodiseras kostnaden eller intäkten till de relevanta
bokföringsperioderna, enligt en periodiseringsschema som styrs av inställningarna i periodiseringsmallen och
bokföringsdatumet.

1. Välj ikonen  och ange Kontoplan och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Ny.
3. Fyll i fälten som behövs för att skapa ett redovisningskonto för periodiserade intäkter. Mer information finns i

Redovisning och kontoplan.
4. Upprepa steg 2 och 3 för att skapa ett nytt redovisningskonto för periodiserade kostnader.

För båda typerna av periodisering väljer du balansräkningen i fältet Typ och namnger kontona på lämpligt sätt,
till exempel ”förutbetald inkomst” för periodiserade intäkter och "obetalda kostnader" för periodiserade kostnader.

1. Välj ikonen  och ange Periodiseringsmallar och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.

3. Fyll i fälten om det behövs.

4. I fältet Beräkningsmetod anger du hur fältet Belopp för varje period på sidan Periodiseringsschema
beräknas. Du kan välja mellan följande typer:

Rak: De periodiska periodiseringsbeloppen beräknas enligt antalet perioder som fördelas enligt
periodlängd.
Linjär: De periodiska periodiseringsbeloppen beräknas enligt antalet perioder som fördelas jämt över
perioder.
Dagar per period: De periodiska periodiseringsbeloppen beräknas enligt antalet dagar i perioden.
Användardefinierad: De periodiska periodiseringsbeloppen beräknas inte. Du måste manuellt fylla i
fältet Belopp för varje period på sidan Periodiseringsschema. För mer information, se avsnittet “Så här
ändrar du ett uppskjutandeschema från en försäljningsfaktura”.

5. I fältet Periodbesk. anger du en beskrivning som visas i transaktioner för periodiseringsbokföringen. Du
kan ange följande platshållarkoder för vanliga värden, som ska infogas automatiskt, när
periodbeskrivningen visas.

%1 = Dagnumret för periodens bokföringsdatum
%2 = Veckonumret för periodens bokföringsdatum
%3 = Månadsnumret för periodens bokföringsdatum
%4 = Månadsnamnet för periodens bokföringsdatum



Så här tilldelar du en periodiseringsmall till en artikel

Så här ändrar du en periodiseringsmall från en försäljningsfaktura

NOTENOTE

Om du vill förhandsgranska hur periodiserade intäkter eller kostnader
ska bokföras i redovisningen

NOTENOTE

Om du vill förhandsgranska bokförda periodiseringar i rapporten

%5 = Bokföringsperiodnamnet för periodens bokföringsdatum
%6 = Räkenskapsåret för periodens bokföringsdatum

Exempel: bokföringsdatumet är 2016-02-06. Om du anger ”kostnader periodiserade för %4%6" kommer
beskrivningen som visas vara ”kostnader som periodiseras för februari 2016”.

1. Välj ikonen  och ange Periodiseringsmallar och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna kortet för den artikel som intäkter och kostnader måste periodiseras för till de bokföringsperioder när

artikeln såldes eller köptes.
3. I fältet Standardmall för periodisering väljer du relevant periodiseringsmall.

Stegen i den här proceduren är samma som när du ändrar ett periodiseringsschema för kostnader från en inköpsfaktura.

1. Välj ikonen  och ange Försäljningsfakturor och välj sedan relaterad länk.

2. Skapa en försäljningsfaktura för en artikel som har tilldelats en periodiseringsmall. Mer information finns i
Så här fakturerar du försäljningsaktiviteter.

Observera att så snart du anger artikeln (eller resursen eller redovisningskontot) för fakturaraden kommer
fältet Periodiseringskod att fyllas i med koden för den tilldelade periodiseringsmallen.

3. Välj åtgärden periodiseringsmall.

4. På sidan Periodiseringsschema ändrar du inställningar i rubriken eller värden på raderna, till exempel för
att periodisera beloppet till en ytterligare bokföringsperiod.

5. Välj åtgärden Beräkna schema.

6. Välj OK. Periodiseringsschemat uppdateras för försäljningsfakturan. Den relaterade periodiseringsmallen är
oförändrad.

Stegen i den proceduren är samma som när du granskar hur kostnadsperiodiseringar bokförs.

1. På sidan Försäljningsfaktura väljer du åtgärden Förhandsgranska bokföring.
2. På sidan Förhandsgranska bokföring väljer du åtgärden Redovisningstransaktion och sedan Visa

relaterade transaktioner.

Redovisningstransaktioner som kommer att bokföras på det angivna periodiseringskontot, till exempel förutbetald
inkomst, anges med beskrivningen som du angav i fältet Periodbesk. i periodiseringsmallen till exempel
"kostnader som periodiseras för februari 2016 ".



Periodiseringssammanfattning för försäljning

NOTENOTE

Se även

Stegen i den proceduren är samma som när du granskar Periodiseringssammanfattning för försäljning.

1. Välj ikonen  och ange Periodiseringssammanfattning för försäljning och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Periodiseringssammanfattning för försäljning i fältet Saldo fr.o.m.: anger du datum fram till

vilket du vill se periodiserade intäkter.
3. Klicka på Förhandsgranska.

Ekonomi
Ställa in Finance
Arbeta med redovisningsjournaler
Arbeta med Business Central



Uppdatera valutakurser
2019-10-14 • 3 minutes to read

Justera valutakurser

Påverkan på kunder och leverantörerPåverkan på kunder och leverantörer

Dimensioner på kund-/leverantörstransaktionerDimensioner på kund-/leverantörstransaktioner

Påverkan på bankkontonPåverkan på bankkonton

Dimensioner för bankkontotransaktionerDimensioner för bankkontotransaktioner

Eftersom företag verkar i allt fler länder/regioner blir det alltmer viktigt att de kan använda och rapportera
ekonomiska siffror i fler än en valuta. Du måste ange en kod för varje valuta du använder om du köper eller
säljer i andra valutor än din lokala valuta, har tillgångar eller skulder i andra valutor eller registrerar
transaktioner i olika valutor.

Din redovisning ställs in för att använda den lokala valutan (BVA) men du kan ställa in en annan valuta med en
tilldelad aktuell valutakurs. Genom att ange en andra valuta som en så kallad alternativ rapporteringsvaluta
kommer Business Central registrera belopp automatiskt i både BVA och den alternativa rapporteringsvalutan
för varje redovisningstransaktion och för andra transaktioner, t.ex. momstransaktioner. Mer information finns i
Ställa in en alternativ rapporteringsvaluta.

Eftersom valutakurser ständigt fluktuerar måste alternativa valutavärden i systemet justeras med jämna
mellanrum. Om dessa justeringar inte görs kan de belopp som har konverterats från utländska (eller alternativa)
valutor och bokförts i huvudboken i BVA vara missvisande. Dessutom måste dagliga transaktioner som bokförs
innan en daglig valutakurs har registrerats i programmet uppdateras efter det att den dagliga
valutakursinformationen har registrerats.

Batch-jobbet Justera valutakurser används för att manuellt justera valutakurserna för bokförda kund-,
leverantörs- och bankkontotransaktioner. Det kan även användas för att uppdatera belopp i alternativ
rapporteringsvaluta för redovisningstransaktioner. Du kan också låta valutakurserna justeras automatiskt med
hjälp av en tjänst. Mer information finns i Så här konfigurerar du en valutakurstjänst.

För kund- och leverantörskonton justeras valutan med hjälp av valutakursen från det bokföringsdatum som
angetts i batchjobbet. I batch-jobbet beräknas skillnaderna för enskilda valutasaldon och beloppen bokförs på
det redovisningskonto som angetts i fältet Kursvinster väntade eller Kursförluster befarade på sidan
Valutor. Mottransaktioner bokförs automatiskt till redovisningens försäljnings-/inköpskonto.

Batch-jobbet behandlar alla öppna kundredovisningstransaktioner och leverantörstransaktioner. Om det finns
valutakursdifferens i någon transaktion skapas i batch-jobbet en ny detaljerad kund- eller leverantörstransaktion
som återger det justerade beloppet på kund- eller leverantörstransaktionen.

Justeringstransaktionerna tilldelas dimensioner från kund-/leverantörsreskontratransaktionerna, och
justeringarna bokförs per kombination av dimensionsvärden.

För bankkonton justerar batchjobbet valutan efter valutakursen på det bokföringsdatum som angetts i
batchjobbet. I batch-jobbet beräknas skillnaderna för varje bankkonto med valutakod och beloppen bokförs på
det redovisningskonto som angetts i fältet Kursvinster konstaterade eller Kursförluster konstaterade på
sidan Valutor. Mottransaktioner bokförs automatiskt på de redovisningsbankkonton som angetts i
bankkontobokföringsmallarna. Batch-jobbet beräknar en transaktion per valuta per bokföringsmall.

Justeringstransaktionerna för bankkontots redovisningskonto och för vinst-/förlustkontot tilldelas bankkontots
standarddimensioner.



         

Påverkan på redovisningskontonPåverkan på redovisningskonton

D i m e n s i o n e r  fö r  r e d o v i sn i n g sk o n t o t r a n sa k t i o n e rD i m e n s i o n e r  fö r  r e d o v i sn i n g sk o n t o t r a n sa k t i o n e r

IMPORTANTIMPORTANT

Så här konfigurerar du en valutakurstjänst

Så här uppdaterar du valutakurser från en tjänst

Se även

Om du bokför i alternativ rapporteringsvaluta kan du låta nya redovisningstransaktioner för valutajusteringar
mellan BVA och den alternativa rapporteringsvalutan skapas i batch-jobbet. I batch-jobbet beräknas differenser
för varje redovisningstransaktion och redovisningstransaktionen justeras enligt innehållet i fältet
Valutakursjustering för varje redovisningskonto.

Justeringstransaktionerna tilldelas dimensioner från de redovisningskonton de bokförs på.

Innan du kan använda batchjobbet måste du ange de valutakurser som ska användas vid justering av de utländska
valutasaldona. Du gör det med sidan valutakurser.

Du kan använda en extern tjänst, till exempel FloatRates, för kontinuerlig uppdatering av aktuella valutakurser.

1. Välj ikonen  och ange Valutakurstjänster och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Ny.
3. På sidan Valutakurstjänster fyller du i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en

kort beskrivning.
4. Välj kryssrutan aktiverad om du vill aktivera tjänsten.

1. Välj ikonen  och ange Valutor och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden uppdatera valutakurser.

Värdet i fältet valutakurs på sidan valutor uppdateras med den senaste valutakursen.

Ställa in en alternativ rapporteringsvaluta.
Avsluta år och perioder
Arbeta med Business Central



Importera lönetransaktioner
2019-10-14 • 2 minutes to read

NOTENOTE

Att importera en lönefil

Se även

För att ta hänsyn till lönutbetalningar och relaterade transaktioner måste du importera och bokföra finansiella
transaktioner som gjorts av ditt lönesystem i redovisningen. För att göra detta måste du först importera en fil som
du får från lönelistleverantören till sidan Redovisningsjournal. Sedan mappar du de externa kontona i lönefilen
till det relevanta redovisningskontot. Slutligen bokför du lönetransaktioner enligt kontomappningen.

Om du vill använda denna funktion måste ett tillägg för lönelisteimport ha installerats och aktiverats. Tilläggen Ceridian lön
och importera Quickbooks lön är förinstallerade i Business Central. Mer information finns i Anpassa Business Central med
tillägg.

TIPTIP

1. Välj ikonen  och ange Redovisningsjournaler och välj sedan relaterad länk.

2. I relevant redovisningsjournal väljer du åtgärden Importera lönetransaktioner. En assisterad
inställningsguide öppnas.

3. Följ anvisningarna på sidan Importera lönetransaktioner.

I steget som berör mappning av externa löneposter till dina redovisningskonton kommer mappningarna som du
skapar att sparas till nästa gång samma poster importeras. Detta sparar tid samtidigt som du inte behöver fylla i
fältet Kontonr manuellt i redovisningsjournalen när du har importerat återkommande lönetransaktioner.

När du väljer knappen OK i den assisterade inställningsguiden, fylls sidan Redovisningsjournal med
rader som representerar de transaktioner som lönefilen innehåller, samt med relevanta konton redan ifyllda
i fälten Redovisningsjournal i enlighet med de mappningar som du har gjort i guiden.

4. Ändra eller bokför journalrader som för alla andra redovisningtransaktioner. Mer information finns i
Bokföra transaktioner direkt i redovisningen.

Ekonomi
Anpassa Business Central med tillägg
Arbeta med redovisningsjournaler



Arbeta med moms på försäljning och inköp
2019-10-14 • 10 minutes to read

Beräkna och visa momsbelopp i försäljnings- och inköpsdokument

Enhetspris och radbelopp inklusive/exklusive moms på försäljningsdokumentEnhetspris och radbelopp inklusive/exklusive moms på försäljningsdokument

Inklusive eller exklusive moms på priserInklusive eller exklusive moms på priser

FÄLTET FÖRSÄLJNINGSPRIS INKLUSIVE
MOMS PÅ ARTIKELKORTET

FÄLTET PRISER INKLUSIVE MOMS I
FÖRSÄLJNINGSHUVUDET UTFÖRD ÅTGÄRD

Ingen markering Ingen markering Enhetspriset på artikelkortet kopieras
till fältet Enhetspris exkl. moms på
försäljningsraderna.

Ingen markering Markering Momsbeloppet beräknas per enhet och
läggs till enhetspriset på artikelkortet.
Det totala enhetspriset anges sedan i
fältet Enhetspris inkl. moms på
försäljningsraderna.

Om ditt land eller din region kräver att du beräknar moms (VAT) på försäljnings- och inköpstransaktioner så att
du kan rapportera beloppen till en skattemyndighet, kan du ställa in Business Central till att automatiskt beräkna
moms på försäljnings- och inköpsdokument. Mer information finns i ställa in beräkningar och bokföring av
metoder för moms.

Det finns emellertid vissa momsrelaterade uppgifter som du kan göra manuellt. Du kan t.ex. behöva korrigera ett
bokfört belopp om du upptäcker att en leverantör använder en annan avrundningsmetod.

Du kan beräkna och visa momsbelopp i försäljnings- och inköpsdokument på olika sätt beroende på vilken typ av
kund eller leverantör som du handlar med. Du kan också åsidosätta det momsbelopp som har beräknats för att
matcha det momsbelopp som har beräknats av leverantören för en given transaktion.

När du väljer ett artikelnummer i fältet Nr. i ett försäljningsdokument fyller även Business Central i fältet
Enhetspris. Enhetspriset kommer antingen från kortet Artikel eller från artikelpriserna för artikeln och kunden.
Business Centralberäknar Radbelopp när du anger en kvantitet för raden.

Om du säljer till återförsäljare kan du vilja att priserna på försäljningsdokument inkluderar moms. Gör detta
genom att markera kryssrutan Priser inkl. moms på dokumentet.

Om kryssrutan Priser inklusive moms är markerad på ett försäljningsdokument inkluderar Enhetspris och
Radbelopp moms och detta visas även i fältnamnen. Som standard ingår moms inte i de här fälten.

Om fältet inte är markerat fylls fälten Enhetspris och Radbelopp automatiskt i exklusive moms och detta visas
även i fältnamnen.

Du kan lägga upp en standarduppsättning av Priser inklusive moms för alla försäljningsdokument för en kund i
fältet Priser inklusive moms på Kund-kortet. Du kan också lägga upp att artikelpriser ska anges inklusive eller
exklusive moms. Vanligtvis anges artikelpriser på artikelkortet exklusive moms. Informationen i fältet Pris
inklusive moms på artikelkortet används för att ange enhetsprisbeloppet för försäljningsdokument.

Följande tabell innehåller en översikt över hur enhetsprisbeloppen för ett försäljningsdokument beräknas när du
inte har lagt upp priser på sidan Försäljningspriser:



Markering Ingen markering Programmet beräknas momsbeloppet
som inkluderas i A-pris på artikelkortet
med hjälp av den momssats % i
förhållande till moms
rörelsebokföringsmall och moms
produktbokföringsmall. A-pris på
artikelkortet, minus momsbeloppet,
anges sedan i Enhetspris exl. moms
på försäljningsraderna.

Markering Markering Enhetspriset på artikelkortet kopieras
till fältet Enhetspris inkl. moms.

FÄLTET FÖRSÄLJNINGSPRIS INKLUSIVE
MOMS PÅ ARTIKELKORTET

FÄLTET PRISER INKLUSIVE MOMS I
FÖRSÄLJNINGSHUVUDET UTFÖRD ÅTGÄRD

Manuellt korrigera momsbelopp i försäljnings- och inköpsdokument

Så här ställer du in systemet för manuell momsregistrering i försäljningsdokumentSå här ställer du in systemet för manuell momsregistrering i försäljningsdokument

Så här justerar du moms för ett försäljningsdokumentSå här justerar du moms för ett försäljningsdokument

NOTENOTE

Det går att göra korrigeringar av bokförda momstransaktioner. Detta gör det möjligt att ändra de totala
försäljnings- eller inköpsmomsbeloppen utan att ändra nettobeloppet. Detta kan vara nödvändigt om t.ex. en
leverantör skickar en faktura med felberäknad moms.

Även om du har ställt in en eller flera kombinationer för hantering av importmoms, måste du skapa minst en
produktbokföringsmall för moms. Du kan till exempel ge det namnet KORREKT för korrigeringssyfte, om du inte
kan använda samma redovisningskonto i Ingående moms på momsbokföringsinställningsraden. Mer
information finns i ställa in beräkningar och bokföring av metoder för moms.

Om en kassarabatt har beräknats utifrån ett fakturabelopp inklusive moms kan du återställa den del av
momsbeloppet som utgörs av kassarabatten när kassarabatten beviljas. Observera att du måste aktivera fältet
Justering för kassarabatt i både redovisningsinställningarna generellt och i momsbokföringsinställningarna för
särskilda kombinationer av rörelsebokföringsmallar för moms och produktbokföringsmallar för moms.

Nedan beskrivs hur du aktiverar manuella momsändringar för försäljningsdokument. Stegen är liknande på sidan
Inköpsinställningar.

1. På sidan Redovisningsinställningar ange en Max. tillåten momsdifferens mellan det belopp som har
beräknats automatiskt och det manuella beloppet.

2. På sidan Tillåt momsdifferens i fönstret Försäljningsinställningar .

1. Öppna den aktuella försäljningsordern.
2. Välj åtgärden Statistik.
3. På snabbfliken Fakturering väljer du värde i fältet Antal momsrader.
4. Redigera fältet Momsbelopp.

Det totala momsbeloppet för fakturan visas på raderna grupperade per moms-ID. Du kan justera beloppet i fältet
Momsbelopppå raderna för varje moms-ID. När du ändrar fältet Momsbelopp utförs en kontroll för att undersöka att du
inte har ändrat momsen med mer än det belopp som du har angett som maximal tillåten differens. Om beloppet ligger
utanför intervallet i Max. tillåten momsdifferens visas en varning som anger den maximala tillåtna differensen. Du
kommer inte att kunna fortsätta förrän beloppet justeras inom godkända parametrar. Klicka på OK och ange ett annat
Momsbelopp som ligger inom det tillåtna intervallet. Om momsdifferensen är lika med eller lägre än den maximala tillåtna
differensen fördelas momsen proportionellt över dokumentraderna som har samma moms-ID.



Manuell momsberäkning med hjälp av journaler

Så här ställer du in systemet för manuell momsregistrering i redovisningsjournalerSå här ställer du in systemet för manuell momsregistrering i redovisningsjournaler

Så här ställer du in systemet för manuell momsregistrering i försäljnings- och inköpsjournalerSå här ställer du in systemet för manuell momsregistrering i försäljnings- och inköpsjournaler

Bokföra du importmoms med inköpsfakturor

Konfigurera inköp för bokföring av fakturor med specificerad importmomsKonfigurera inköp för bokföring av fakturor med specificerad importmoms

Så här skapar du en ny faktura för leverantören när du har slutfört inställningenSå här skapar du en ny faktura för leverantören när du har slutfört inställningen

Du kan också justera momsbelopp i redovisnings-, försäljnings- och inköpsjournaler. Detta kan vara nödvändigt
när du anger en leverantörsfaktura i journalen och det förekommer en differens mellan det momsbeloppet som
Business Central beräknade och momsbeloppet på den leverantörsfaktura du har tagit emot.

Du måste utföra följande steg innan du kan ange moms manuellt i en redovisningsjournal.

1. På sidan Redovisningsinställningar ange en Max. tillåten momsdifferens mellan det belopp som har
beräknats automatiskt och det manuella beloppet.

2. På sidan Redovisningsjournalmallar markerar du kryssrutan Tillåt momsdifferens för den relevanta
journalen.

Du måste utföra följande steg innan du kan ange moms manuellt i en försäljnings- och inköpsjournal.

NOTENOTE

1. På sidan Inköpsinställningar markerar du kryssrutan Tillåt momsdifferens.

2. Upprepa steg 1 för sidan Försäljningsinställningar.

3. När du har slutfört den inställning som beskrivs ovan kan du justera fältet Momsbelopp i
redovisningsjournalraden eller fältet Momsbelopp bal. i försäljnings- eller inköpsjournalen så att det
motsvarar momsbeloppet på fakturan. Business Central kommer att kontrollera att differensen inte är
större än det angivna maxbeloppet.

Om differensen är större visas en varning som anger den maximala tillåtna differensen. Innan du fortsätter måste du
justera beloppet. Klicka på OK och ange ett annat belopp som ligger inom det tillåtna intervallet. Om
momsdifferensen är lika med eller lägre än den maximala tillåtna differensen visar Business Central differensen i fältet
Momsdifferens.

I stället för att använda journaler för att bokföra en importmomsfaktura, kan du använda en inköpsfaktura.

1. Skapa ett leverantörskort för den importavdelning som skickar importmomsfakturan till dig. Gen.
rörelsebokföringsmall och Moms rörelsebokföringsmall måste ställas in på samma sätt som
redovisningskontot för importmomsen.

2. Skapa en produktbokföringsmall för importmomsen och skapa produktbokf.mall för standardmoms för
den kopplade produktbokföringsmallen för importmomsen.

3. Välj ikonen  och ange Kontoplan och välj sedan relaterad länk.
4. Välj redovisningskonto för importmomsen och sedan på, fliken Start i gruppen Hantera, välj Redigera.
5. På snabbfliken Bokföring i fältet Produktbokföringsmall för importmomsen. Business Central fyller

automatiskt i Moms, produktbokföringsmall.
6. Välj ikonen  och ange Bokföringsinställningar och välj sedan relaterad länk.
7. Skapa en kombination av Gen. rörelsebokföringsmall för skattemyndigheterna och

Produktbokföringsmall för importmoms. Välj importmervärdeskattredovisningskontot för den här nya
kombinationen i fältet Inköpskonto.

1. Välj ikonen  och ange Inköpsfakturor och välj sedan relaterad länk.



Behandla leveransintyg

Så här visar du information om leveransintygSå här visar du information om leveransintyg

Så här skriver du ut ett leveransintygSå här skriver du ut ett leveransintyg

2. Skapa en ny inköpsfaktura.
3. I fältet Inköpsleverantörsnr markerar du leverantören och klickar på OK.
4. I inköpsraden, i fältet Typ välj Redovisningskonto, och i fältet Nr. markera redovisningskontot för

importmoms.
5. I fältet Antal anger du 1.
6. I fältet Inköpspris exkl. moms skriver du in momsbeloppet.
7. Bokföra fakturan

När du säljer varor till en kund i ett annat EU-land/region, måste du skicka kunden ett leveransintyg som kunden
måste signera och returnera till dig. Följande tillvägagångssätt används för att behandla leveransintyg för
försäljningsutleveranser, men samma moment gäller för serviceleveranser av artiklar och returutleveranser till
leverantörer.

NOTENOTE

TIPTIP

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Bokförda försäljningsutleveranser och välj sedan relaterad länk.

2. Välj den relevanta försäljningsutleveransen till en kund i ett annat EU-land/-region.

3. Välj Information om leveransintyg.

4. Som standard, om den momsbokföringsmall som har ställts in för kunden har kryssrutan Leveransintyg
krävs markerad, så är fältet Status angett till Obligatoriskt. Du kan uppdatera fältet för att visa om intyget
har tagits emot från kunden.

Om inställningen av momsbokföringsmallen inte har kryssrutan Leveransintyg krävs markerad skapas en post, och
fältet Status får värdet Ej tillämpbart. Du kan uppdatera fältet för att visa rätt information om status. Du kan
manuellt ändra statusen från Ej tillämpbart till Obligatorisktoch från Obligatoriskt till Ej tillämpbart efter behov.

När du uppdaterar fältet Status till Obligatoriskt, Inlevererateller Ej inlevererat, skapas ett certifikat.

Du kan använda sidan Leveransintyg för att få en vy över alla bokförda utleveranser som ett leveransintyg har
skapats för.

5. Välj Skriv ut leveransintyg.

Du kan granska och skriva ut dokumentet. När du väljer Skriv ut leveransintyg och skriver ut dokumentet, väljs
kryssrutan Utskrivet automatiskt. Dessutom, om den inte redan har angetts, uppdateras statusen för intyget till
Obligatoriskt. Du inkluderar det utskrivna intyget med utleveransen.

1. Välj ikonen  och ange Bokförda försäljningsutleveranser och välj sedan relaterad länk.

2. Välj den relevanta försäljningsutleveransen till en kund i ett annat EU-land/-region.

3. Välj Skriv ut leveransintyg.



Så här uppdaterar du statusen för ett leveransintyg för en utleveransSå här uppdaterar du statusen för ett leveransintyg för en utleverans

Så här uppdaterar du statusen för en grupp med leveransintygSå här uppdaterar du statusen för en grupp med leveransintyg

NOTENOTE

NOTENOTE

Alternativt kan du skriva ut ett intyg från fönstret Leveransintyg.

4. Välj kryssrutan Utskriftsradinformation om du vill inkludera information från raderna i
utleveransdokumentet på leveransintyget.

5. Välj kryssrutan Skapa leveransintyg om de inte redan skapats om du vill att Business Central ska
skapa intyg för bokförda leveranser som inte har något vid utförandet. När du markerar kryssrutan
upprättas nya certifikat för alla bokförda utleveranser som inte har intyg i det valda intervallet

6. Som standard gäller filterinställningarna för utleveransdokumentet som du har valt. Fyll i information om
filter för att välja ett visst leveransintyg som du vill skriva ut.

7. På sidan Leveransintyg väljer du åtgärden Skriv utPrint för att skriva ut rapporten eller välja åtgärden
Förhandsgranska för att visa den på skärmen.

Fältet leveransintygstatus och Utskrivet är uppdaterade för leveransen på sidan leveransintyg.

8. Du måste skicka det utskrivna leveransintyget till kunden för signatur.

1. Välj ikonen  och ange Bokförda försäljningsutleveranser och välj sedan relaterad länk.

2. Välj den relevanta försäljningsutleveransen till en kund i ett annat EU-land/-region.

3. I fältet Status väljer du önskat alternativ.

Om kunden har returnerat det undertecknade leveransintyget väljer du Inlevererat. Fältet
Inleveransdatum uppdateras. Som standard anges inleveransdatumet till aktuellt arbetsdatum.

Du kan ändra datumet för att visa datumet då du fick kundens signerade leveransintyg. Du kan också lägga
till en länk till det undertecknade intyget med hjälp av standardkoppling för Business Central.

Om kunden inte returnerar det undertecknade leveransintyget väljer du Ej inlevererad. Du måste sedan
skicka kunden en ny faktura som omfattar moms, eftersom den ursprungliga fakturan inte kommer att
accepteras av skattemyndigheten.

Om du vill visa en grupp av certifikat startar du från på sidan Leveransintyg och uppdaterar sedan information
om status för utestående intyg när du tar emot dem från kunderna. Det kan vara användbart när du vill söka efter
alla intyg som har en viss status, till exempel Obligatoriskt, för vilka du vill uppdatera statusen till Ej inlevererat.

1. Välj ikonen  och ange Leveransintyg och välj sedan relaterad länk.

2. Filtrera fältet Status fältet till värdet som du vill ha för att skapa listan över intyg som du vill hantera.

3. Om du vill uppdatera information om status, Välj Redigera lista.

4. I fältet Status väljer du önskat alternativ.

Om kunden har returnerat det undertecknade leveransintyget väljer du Inlevererat. Fältet
Inleveransdatum uppdateras. Som standard anges inleveransdatumet till aktuellt arbetsdatum.

Du kan ändra datumet för att visa datumet då du fick det signerade leveransintyget. Du kan också lägga till
en länk till det undertecknade intyget med hjälp av standarddokumentkoppling för Business Central.



Se även

NOTENOTE
Du kan inte skapa ett nytt leveransintyg på sidan Leveransintyg när du navigerar till den med den här proceduren.
Om du vill skapa ett intyg för en leverans som inte var inställd för att kräva en öppnar du den bokförda
försäljningsutleveransen och använder någon av de två procedurer som beskrivs ovan:

Så här skapar du manuellt ett leveransintyg
Så här skriver du ut ett leveransintyg.

Förbereda för beräknings- och bokföringsmetoder för moms
Så här: rapportera moms till skattemyndigheterna



Rapportera moms till skattemyndigheterna
2019-10-14 • 6 minutes to read

Om rapporten med EU-försäljningslista

Om rapporten momsretur

Det här avsnittet beskrivs rapporterna i Business Central som du kan använda för att skicka information om
moms (VAT) för försäljning och inköp till skattemyndigheten i din region.

Du kan använda följande rapporter:

EU förs.lista Europeiska gemenskapens (EG) rapport med försäljningslista visar momsbeloppen (VAT) som
du har samlat in för försäljning till momsregistrerade kunder i EU-länderna.
Rapporten momsretur inkluderar moms för försäljning och inköp till kunder i alla länder som använder
moms.

Om du vill se en fullständig historik över momstransaktioner för alla bokföringar som avser moms skapas en
transaktion på sidan momstransaktioner. Dessa transaktioner används för att beräkna
momsavräkningsbeloppet (betalningen eller återbetalningen) för en bestämd period. För att visa
momstransaktioner, välj ikonen  och ange momstransaktioner och välj sedan relaterad länk.

I Storbritannien måste alla företag som säljer varor och tjänster till momsregistrerade kunder, bland annat kunder
i inom Europeiska unionen (EU) lämna in en elektronisk version av rapporten i XML-format via webbplatserna
Her Majesty's Revenue och Customs. EG-försäljningslisterapporten fungerar bara för länder inom EU.

Rapporten innehåller en rad för varje typ av transaktion med kunden och visar det totala beloppet för alla typer
av transaktioner. Det finns tre olika typer av transaktioner som kan tas med i rapporten:

B2B varor
B2B-tjänster
B2B triangulerade varor

B2B varor och tjänster som anger om du köpt en vara eller tjänst, och är kontrollerade av inställningen EU-tjänst
i momsbokföringen. B2B triangulerade varor anger om du bedriver handel med en 3:e part och är kontrollerad av
inställningen EU trepartshandel för försäljningsdokument, till exempel försäljningsorder, fakturor, kreditnotor
och så vidare.

När skattemyndigheten granskar rapporten, skickar de ett e-postmeddelande till kontaktpersonen för ditt företag.
I Business Central anges kontaktpersonen på sidan företagsinformation. Kontrollera att du väljer en
kontaktperson i tabellen innan du skickar rapporten.

Använd den här rapporten om du vill skicka in moms för försäljnings- och inköpsdokument, till exempel
inköpsorder och försäljningsorder, fakturor och kreditnotor. Informationen i rapporten är uppställd på samma sätt
som i deklarationen från skattemyndigheten.

Moms beräknas utifrån tabellen Moms bokföringsinställningar och de momsbokföringsmallar du har skapat.

För momsreturen kan du ange transaktionerna som ska inkluderas:

Skicka endast öppna transaktioner, eller öppna och stängda. Detta är till exempel användbart när du
förbereder ditt slutliga årliga moms.
Skicka bara transaktioner i de angivna perioderna, eller inkludera också transaktioner från tidigare perioder.



Ansluta till webbtjänsten för lokal skattemyndighet

Så här ställer du in momsrapporter i Business Central

Förbereda och skicka en momsrapport

Detta är användbart när du uppdaterar en momsretur som du har redan skickat, till exempel om en leverantör
skickar en faktura för sent.

Business Central ger tjänstanslutningar som ansluter till skattemyndighetens webbplatser. Till exempel om du
befinner dig i Storbritannien kan du aktivera serviceanslutningen GovTalk för att skicka rapporterna EU-
försäljningslista och momsreturen elektroniskt. Om du vill skicka rapporten manuellt, till exempel genom att ange
data på skattemyndighetens webbplats krävs inte detta.

Om du vill rapportera moms till en skattemyndighet elektroniskt, måste du ansluta Business Central till den
skattemyndighetens webbplats. Detta kräver att du upprättar ett konto med skattemyndigheten. Om du har ett
konto kan du aktivera en service-anslutning som finns i Business Central.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Anslutningar till tjänst och välj sedan lämplig länk.

2. Fyll i relevanta fält. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Det är en bra idé att testa anslutningen. Genom att välja testläge och sedan skapa och skicka en momsrapport
som beskrivs i avsnittet att förbereda och skicka en momsrapport. I testläget testar tjänsten om
skattemyndigheten kan ta emot rapporten och rapportstatus talar om att testet lyckades. Det är viktigt att komma
ihåg att det inte är en verklig inlämning. Om du vill skicka rapporten på riktigt måste du rensa kryssrutan testläge
och upprepa överföringen.

1. Välj ikonen  och ange Konfigurera momsrapport och välj sedan relaterad länk.
2. Om du vill låta användarna ändra och skicka om rapporten, väljer du kryssrutan ändra skickade rapporter.
3. Välj nummerserien som ska användas för varje rapport.

NOTENOTE

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange EU-försäljningslista eller Momsretur och välj sedan relaterad länk.

2. Välj Ny och fyll sedan i relevanta fält. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

3. Om du vill generera innehållet i rapporten, väljer du åtgärden Föreslå rader.

Du kan granska transaktionerna i rapportraderna innan du skickar rapporten med EU-försäljningslista. Välj raden
och välj sedan åtgärden Visa momstransaktioner.

4. När du validerar och förbereder rapporten för att skicka den, välj åtgärden Frisläpp.

Business Central kontrollerar att rapporten har ställts in korrekt. Om valideringen misslyckas visas felen i Fel och
varningar så att du kan göra lämpliga ändringar. Vanligtvis om en inställning som saknas i Business Central, kan du
klicka på meddelandet för att öppna sidan som innehåller informationen som du vill korrigera.

5. Om du vill skicka rapporten, väljer du åtgärden skicka.



Visa kommunikationen med skattemyndigheten.

Skicka momsrapporter manuellt

Momsavräkning

NOTENOTE

Skapa egna momsrapporter.

KODMODUL VAD DU MÅSTE GÖRA

Föreslå rader Hämta information från tabellen momstransaktioner och visa
dem i rader i momsrapporten.

Innehåll Kontrollera formatet för rapporten. Till exempel om det är
XML- eller JSON. Formaten som ska användas beror på
kraven i din skattemyndighets webbtjänsten.

Överföring Styra hur och när du skickar rapporten utifrån hänsyn till
skattemyndigheterna.

När du skickar rapporten, övervakar Business Central tjänsten och håller reda på dina meddelanden. Fältet
Status indikerar var rapporten finns i processen. Till exempel när myndigheterna bearbetar rapporten, ändras
rapportens status till lyckades. Om fel hittas i rapporten som du har skickat in till skattemyndigheten visar status
för rapporten misslyckad. Du kan visa fel under fel och varningar, rätta till dem och sedan skicka rapporten
igen. Om du vill visa en lista över alla EG-försäljningslisterapporter, går du till sidan EG försäljningsrapporter.

I vissa länder skickar du meddelanden till skattemyndigheten när du skickar rapporter. Du kan visa första och det
sista meddelandet som du skickat eller tagit emot genom att välja åtgärderna hämta skickat meddelande och
hämta svarsmeddelandet.

Om du använder en annan metod för att skicka rapporten, till exempel genom att exportera XML-data och
överföra den till en skattemyndighetens webbplats, kan du välja Välj som levererad för att stänga perioden. När
du markerar en momsrapport som släppt, går den inte längre att redigera. Om du måste ändra rapporten, när du
har markerat den som släppt, måste du först öppna den på nytt.

Med jämna mellanrum måste du betala nettomoms till skattemyndigheterna. När du måste avräkna momsen ofta
kan du köra batch-jobbet Beräkna/bokför momsavräkning för att stänga de öppna momstransaktionerna och
överföra inköps- och försäljningsbelopp till momsavräkningskontot.

När ett momsbelopp överförs till avräkningskontot krediteras kontot för ingående moms och kontot för utgående
moms debiteras med beloppet från momsavräkningsperioden. Kontot för momsavräkning krediteras (eller, om
beloppet för ingående moms är större, debiteras) med nettobeloppet. Du kan bokföra avräkningen direkt eller
välja att först skriva ut en testrapport.

När du använder batch-jobbet Beräkna/bokför momsavräkning om du inte anger en Moms rörelsebokf.mall och
Moms prod.bokf.mall inkluderas transaktioner med alla rörelse- och produktbokföringsmallar.

Du kan använda den EG-försäljningslisterapport men du kan också skapa egna rapporter. Detta innebär att du
skapar några kodmoduler. Kontakta en Microsoft Partner om du behöver hjälp med.

I följande tabell beskrivs de kodmoduler som måste skapas för rapporten.



Svarshanterare Hantera returen från skattemyndigheten. Det kan till exempel
skicka ett e-postmeddelande till företagets kontaktperson.

Annullera Skicka en annullering av en momsrapport som har skickats
tidigare till skattemyndigheterna.

KODMODUL VAD DU MÅSTE GÖRA

NOTENOTE

Se även

När du skapar kodmoduler för rapporten måste du ta hänsyn till värdet i fältet momsrapportversion. Det här fältet måste
motsvara versionen av rapporten som är, eller var, krävd av skattemyndigheten. Du kan till exempel ange 2017 i kryssrutan
för att ange att rapporten överensstämmer med de krav som gällde det året. Kontakta skattemyndigheterna för att få den
senaste versionen.

Förbereda för beräknings- och bokföringsmetoder för moms
Arbeta med moms på försäljning och inköp
Konfigurera försäljning
Fakturaförsäljning



Så här omvandlar du servicekontrakt som innehåller
momsbelopp
2019-10-14 • 2 minutes to read

NOTENOTE

NOTENOTE

Så här korrigerar du en faktura för ett förskottsbetalt servicekontraktSå här korrigerar du en faktura för ett förskottsbetalt servicekontrakt

NOTENOTE

Så här skapar du en kreditnota för momsdifferensSå här skapar du en kreditnota för momsdifferens

Så här skapar du utgångsdatum på kontraktsraderSå här skapar du utgångsdatum på kontraktsrader

Eftersom ändringsverktyget för momssats inte kan omvandla servicekontrakt, måste dessa konverteras manuellt. I
det här avsnittet beskrivs flera alternativa metoder som du kan använda för konvertering av servicekontrakt.

Det här avsnittet innehåller arbetsflöde på hög nivå.

Nedan beskrivs hur du uppdaterar en faktura för ett förutbetalt servicekontakt som har skapats ett år i förväg.

För det här exemplet måste du ändra arbetsdatum till 01.01.2017.

1. Välj ikonen  och ange Kontraktshantering och välj sedan relaterad länk.
2. Välj Servicekontrakt under Listor.
3. Skapa ett nytt förutbetalt servicekontrakt. Ange startdatumet 01.01.2017 och fakturaperiodåret för kunden

20000.
4. Det kontrakt måste undertecknas. På fliken Start i gruppen Process väljer du Signera kontrakt.
5. Skapa en servicefaktura.
6. Fakturera anges som en ej bokförda servicefaktura. Välj Service, välj Kontraktshanteringoch välj sedan

Servicefakturor för att visa servicefakturan.
7. Bokför servicefakturan.

Ändra inte den ej bokförda servicefakturan. Eftersom servicetransaktioner skapas när fakturan skapas, ändrar en ändring av
den ej bokförda fakturan inte de redan skapade servicetransaktionerna. Dock skapas momstransaktionerna när fakturan
bokförs. Detta gör att du kan ändra den allmänna produktbokföringsmallen och GSP-produktbokföringsmallen på den ej
bokförda servicefakturan.

Nedan beskrivs hur du skapar en kreditnota som bara innehåller momsavvikelsen för den redan fakturerade
perioden som börjar 01.07.2017. I det här exemplet bokförs momsbeloppet endast i modulen för
ekonomihantering, inte i modulen för tjänstehantering. Momstransaktionerna som är kopplade till
servicetransaktionen kommer inte rättas.

1. Skapa ett nytt redovisningskonto för momsdifferensen. Det här kontot ska användas för direkt bokföring av
momsrättningstransaktion.

2. Lägg till en ny rad i momsbokföringsinställningen.

Nedan beskrivs hur du skapar nya kontrakt genom att arbeta med kontaktsutgångsdatum på



Så är skapar du en ny kreditnotaSå är skapar du en ny kreditnota

Se även

servicekontraktsrader.

1. På sidan Servicekontrakt anger du kontraktsutgångsdatumet till 30.06.2017.
2. Välj åtgärden Skapa kreditnota för att automatiskt skapa en kreditnota för juli 2017 till december 2017.
3. Eftersom kontraktet har löpt ut, måste du skapa ett nytt kontrakt för perioden med den nya momssatsen för 1

juli 2017 till 31 december 2017.

Nedan beskrivs hur du skapar en ny kreditnota med hjälp av batchjobbet Hämta förutbetalda kont.trans..
Transaktioner som du inte vill korrigera från januari 2017 till juni 2017 kommer att tas bort.

1. Kör ändringsverktyget för momssats på 1 juli 2017. Allmän produktbokföringsmall eller
momsproduktbokföringsmallen ändras. För mer information, se Så här arbetar du med moms för försäljning
och inköp.

2. När du har kört ändringsverktyget för momssats, anger du ett utgångsdatum för servicekontraktet. Nu kan du
ta bort servicekontraktsraden och skapa en ny rad som är identisk med den gamla.

3. Skapa en ny faktura för perioden för januari 2017 till december 2012 med den nya momssatsen.
4. Skapa en annan kreditnota genom att på sidan Servicekreditnotor, välja Ny för att skapa en ny

servicekreditnota.
5. Välj åtgärden Hämta förutbetalda kont.trans.
6. Efter konverteringen rättas moms- och servicetransaktioner.

Så här arbetar du med servicekontrakt och servicekontraktsofferter
Ekonomi
Rapportera moms till skattemyndigheterna
Arbeta med moms på försäljning och inköp



Analysera kassaflödet i företaget
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FÖR ATT SVARA PÅ FRÅGOR SOM DE HÄR ANVÄND DET HÄR DIAGRAMMET

Hur länge binder försäljningsprocessen upp mina kontanter?
Bör jag öka eller minska lagernivåer?

Kassacykel

När kom kontanter in och ut till mitt företag?
Är vissa perioder bättre än andra?

Kassaflöde

Verkar siffrorna fel för en period?
Bör jag ta undersöka saken?

Inkomst och utgift

När kan ett överskott eller underskott av kontanter ske?
Bör jag betala av skulder eller låna för att täcka kommande
utgifter?

Kassaflödesprognoser

Att visa ett kassaflödeskalkylblad

Se även

Som de säger - kontanter är det som styr. Diagrammen i rollcentret Revisor ger en inblick som hjälper dig att ta
beslut om vad du ska göra med dina kontanter.

I Rollcentret Revisor under finansiell prestanda, erbjuder diagrammen kontantcykel, kassaflöde, och
inkomster och utgifter olika sätt att analysera kassaflöde:

Visa siffrorna för en period med hjälp av skjutreglaget för tidslinje.
Filtrera diagrammet genom att välja källan i förklaringen.
Ändra längden på perioden, eller gå till föregående eller nästa period, genom att välja alternativ i listrutan
finansiell prestanda.
Visa transaktionerna genom att välja en punkt i diagrammet. Till exempel en punkt på tidslinjen eller ett
kolumnsegment. Om siffrorna verkar fel kan du göra justeringar där.

Även om den är olika liknar den diagrammet kassaflödesprognos. Du visar detaljer, filtrerar resultat och ändrar
vad som visas på samma sätt. Om du ändrar en inställning kan du uppdatera prognosen genom att välja
kassaflödesprognos, och sedan Omberäkna prognos.

Om du vill undersöka prognosen, förutom prognostransaktioner, kan du också titta på kassaflödeskalkylbladet. Du
kan t.ex se hur prognosen:

Hanterar bekräftade försäljningar och inköp.
Subtraherar leverantörsreskontra och lägger till kundreskontra.
Hoppar över dubbla försäljningsorder och inköpsorder.

1. Sök efter Kassaflödesprognoser och välj sedan relaterad länk.
2. Välj en kassaflödesprognos och välj sedan åtgärden kassaflödeskalkylblad.
3. På sidan kassaflödekalkylblad väljer du åtgärden Föreslå kalkylarksrader.

Ställa in Finance



Arbeta med Business Central
Ställa in analysvy för kassaflöde



Genomgång: Utföra kassaflödesprognoser genom att
använda kontouppställningar
2019-10-14 • 2 minutes to read

Om den här genomgången

FörutsättningarFörutsättningar

Roller

Situation

Lägga upp ett nytt kontouppställningsnamn

Så här skapar du ett nytt kontouppställningsnamnSå här skapar du ett nytt kontouppställningsnamn

Den här genomgången beskriver hur du kan använda kontouppställningar för att göra kassaflödesprognoser.
Kontouppställningar utför beräkningar som inte kan göras direkt i kontoplaner för kassaflöden. I
kontouppställningar kan du skapa delsummor för kassainflöden och utbetalningar. Dessa delsummor kan
inkluderas i nya totaler som kan användas vid kassaflödesprognoser.

I den här genomgången tas följande aktiviteter upp:

Lägga upp ett nytt namn för kassaflödeskontouppställningen.
Skapa kontouppställningsrader.
Lägga upp en ny kolumnlayout.
Koppla en kolumnlayout till en kontouppställning.
Visa och skriva ut kassaflödesprognosen.

För att kunna utföra den här genomgången behöver du:

Business Central installerad.
Kassaflödeskalkylarksraderna är bokförda.

Den här genomgången innehåller arbetsuppgifter som utförs av följande användarroll:

Controller

Ken är controller på CRONUS som varje månad gör kassaflödesprognoser. Han tar med ekonomi, försäljning,
inköp och anläggningstillgångar i prognosen, och sedan visar han den till Sara som är ekonomichef.

En kontouppställning består av ett kontouppställningsnamn för kassaflöde med en serie rader och en
kolumnlayout.

1. Välj ikonen  och ange Kontouppställningar och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Kontouppställningsnamn väljer du åtgärden Ny för att skapa ett nytt kontouppställningsnamn för

kassaflöde.
3. I fältet Namn anger du Prognos.
4. I fältet Beskrivning, ange Kassaflödesprognos.
5. Lämna fälten Standard kolumnlayout och Analysvynamn tomma.



Skapa kontouppställningsrader

Så här skapar du kontouppställningsraderSå här skapar du kontouppställningsrader

Koppla kolumnlayouten till kontouppställningsnamnet

Så här kopplar du kolumnlayouten till kontouppställningsnamnetSå här kopplar du kolumnlayouten till kontouppställningsnamnet

Så här visar och skriver du ut kassaflödesprognosenSå här visar och skriver du ut kassaflödesprognosen

Se även

När ett kontouppställningsnamn har upprättats, definierar Ken varje rad som visas i kontouppställningen för
kassaflödet. Ken definierar rader som kan visas i rapporter förutom rader som bara används vid beräkning.

NOTENOTE

RAD-NR BESKRIVNING
SUMMERINGS
TYP

SUMMERINGS
INTERVALL RADTYP BELOPPSTYP VISA

C10 Belopp Nettoförändri
ng

Transaktioner Nettobelopp Alltid

C20 Belopp till
datum

Saldo t.o.m.
datum

Transaktioner Nettobelopp Alltid

C30 Hela
räkenskapsår
et

Hela
räkenskapsår
et

Transaktioner Nettobelopp Alltid

1. På sidan Kontouppställningsnamn väljer du det nya kontouppställningsnamnet för Prognos som du har
skapat. På fliken Start i gruppen Process väljer du Redigera kontouppställning.

2. På sidan Kontouppställning anger du varje rad exakt som det visas i följande tabell.

Med hjälp av funktionen Infoga kassaflödeskonton kan du snabbt välja kassaflödeskonton från kontoplanen för
kassaflöde och kopiera dem till kontouppställningsrader.

3. Välj OK.

Nu kan Ken koppla kolumnlayouten till kontouppställningsnamnet.

1. På sidan Kontouppställningsnamnet väljer du Prognos i fältet Namn.
2. I fältet Standard kolumnlayout, välj kolumnlayouten Kassaflöde som standardkolumnlayout.

1. På sidan Kontouppställningsnamn väljer du åtgärden Översikt för att visa kassaflödesprognosen.
2. På sidan Kontouppställning översikt kan du ange ett belopp och sedan visa transaktionerna i

kassaflödesprognosen som utgör beloppet. Dessutom kan du visa formeln som används för att beräkna
beloppet. Du kan också filtrera beloppen efter datum och dimension.

3. Välj åtgärden Skriv ut när du vill skriva ut kassaflödesprognosen.

Arbeta med kontouppställningar
Genomgång av affärsprocesser
Arbeta med Business Central



Analysera finansiella rapporter i Microsoft Excel
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Få en översikt och detaljer i Excel

Business Central Excel tillägg

Se även

I Business Central, kan du se KPI: er och få en översikt över företagets ekonomiska status. Du kan också öppna
listor i Excel och analysera data där. Men du kan också exportera ekonomiska bokslut som balansräkningen eller
resultaträkningen till Excel, analysera data och skriva ut rapporterna.

Du kan välja vilka finansiella rapporter som ska visas i Excel från listrutan i avsnittet rapporter på menyfliken i
Business Manager och rollcenter för redovisare. När du väljer en rapport öppnas den i Excel eller Excel Online.
Ansluter data med ett tillägg på Business Central. Men du måste logga in med samma konto som du använder
med Business Central.

Välj önskad Excel-rapport på menyfliken och låt den öppnas så att du får en översikt som du söker efter. I den här
versionen av Business Central, erbjuder vi följande Excel-rapporter:

Balansräkning
Resultaträkning
Kassaflödesrapport
Balanserad vinst/förlust-rapport
Lev.skulder - ålder
Kundfordringar - ålder

Anta att du vill expandera ämneslistan till kassaflödet. Du kan öppna rapporten kassaflödesanalys i Excel från
Business Manager eller redovisare, men vad som händer egentligen är att vi exporterar aktuella data och skapar
en Excel-arbetsbok baserat på en fördefinierad mall. Beroende på din webbläsare, kan du uppmanas att öppna
eller spara arbetsboken.

I Excel kan se du en flik där data placeras automatiskt i det första kalkylbladet. Alla data som har exporterats finns
också i andra kalkylblad om du skulle behöva. Du kan skriva ut rapporten direkt eller ändra det tills du har
översikten och den information som du vill använda. Använd Business Central Excel-tillägg för att ytterligare
filtrera och analysera data.

Din Business Central-upplevelse inkluderar ett tillägg för Excel. Beroende på din prenumeration loggas du in
automatiskt eller anger samma inloggningsinformation som används för Business Central.

Med tillägget, kan du uppdatera data från Business Central, och du kan skicka ändringar till Business Central.
Däremot inaktiveras sjkuta tillbaka till databasen för ekonomiska Excel-rapporterna i listan ovan.

Ekonomi
Ställa in Finance
redovisningRedovisningen och kontoplanen
Arbeta med Business Central



Revisorupplevelse i Financials Dynamics 365 Business
Central
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Rollcentret Revisor

Accountant Hub

NOTENOTE

Bjud in din externa revisorn till Business Central

Alla företag måste göra sin redovisning och godkänna redovisningen. Vissa företag använder en extern revisor
och andra har en revisor bland personalen. Oavsett vilken typ av revisor som du är kan du använda rollcentret
revisor som din startsida i Business Central. Härifrån kan du komma åt alla sidor som behövs i arbetet.

Rollcentret är en instrumentpanel med aktivitetpaneler sida som visar nyckeltal i realtid och ger dig snabb åtkomst
till data. På menyn längst upp på sidan har du tillgång till fler åtgärder, t ex öppna mest vanliga ekonomiska
rapporter och rapporter i Excel. I navigeringsbalken högst upp kan du snabbt växla mellan de listor som du
använder oftast. Här visas andra områden som exempelvis bokförda dokument med olika typer av dokument
som har bokförts i företaget.

Om du precis har börjat använda Business Central kan du köra videoförteckning direkt från ditt rollcenter. Du kan
också starta en komma igång som pekar ut viktiga områden.

Om du är en revisor med flera klienter, använd Dynamics 365 — Accountant Hub för en bättre överblick över dina
kunder. Härifrån kan du komma åt varje klients klientorganisationen i Business Central och använda den för
tollcentret redovisare som beskrivs ovan. Mer information finns i Välkommen till Dynamics 365 — Accountant
Hub.

Dynamics 365 — Accountant Hub är för närvarande i allmän förhandsgranskning på ett begränsat antal marknader.

Om du använder en extern revisor för att hantera böcker och redovisning kan du bjuda in dem till dina Business
Central så att de kan arbeta med dig med räkenskapsårets informationen.

När din revisorn har fått tillgång till din Business Central, kan de använda rollcenter revisorn som ger enkel
åtkomst till de mest relevanta sidor för att kunna arbeta.

Vi har gjort det lätt för dig att bjuda in en extern revisor. Öppna bara sidan Användare och välj åtgärden Bjuda
in extern revisor i menyfliksområdet. Ett e-postmeddelande är redo för dig, lägg bara till din revisors e-
postadress för arbete och skicka inbjudan.

https://docs.microsoft.com/dynamics365/accountants/index


TIPTIP

IMPORTANTIMPORTANT

Separera licensSeparera licens

Detta kräver att du har installerat SMTP-e-post. Du kan göra det själv eller fråga din Business Central-partner. Dessutom
måste du vara inloggad i Business Central som en användaradministratör och inte som ansvarig chef eller andra användare.
Slutligen kan ha du lämnat testföretaget så att du får en Azure Active Directory-administratör.

Revisorns e-postadress måste vara en arbetsadress som baseras på ett Azure Active Directory. Om revisorn har en annan
typ av e-post kan inte inbjudan skickas.

I bakgrunden läggs revisorn till i din Active Directory-innehavare. Administratören kan verifiera att revisorn har
accepterat din inbjudan och tilldelas rätt licens. Stegen för att göra detta beror på vilken typ av konto som du
använde när du registrerade dig för Business Central. Det här avsnittet baseras på användning av ett Office 365-
konto som använder Microsoft Azure Active Directory.

Om du har aktiverat prenumerationen av Business Central och är inte längre med utvärderingen företaget kan du
har en Azure Active Directory för klientorganisation. Administratören eller Business Central-partner hanterar den
här klientorganisationen i Azure portal. Det är där nya användare läggs till och licenser används och tas bort. Mer
information finns i Microsoft Azure portalöversikten.

https://portal.azure.com
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-portal-overview


Se även

En av licenstyperna för Business Central är licens externa revisorn. Den här typen av licens är avsedd att användas
av användare, till exempel externa revisorer. Detta innebär att du inte behöver köpa ett extra säte i den aktuella
Active Directory eller använda en av dina befintliga Business Central-konton på en extern revisor. Om din aktuella
prenumeration i Office 365 omfattar 10 användare för exempelvis Business Central, och du använder 10
fullständiga användare-licenser kan din administratör bara lägga till en extern revisor som gästanvändare i Azure
portalen och tilldela användaren licensen extern revisor utan extra kostnad. Du kan dock endast ha en användare
med licensen extern revisor. Om du vill lägga till fler användare, måste du uppdatera prenumerationen på Office
365 i enlighet med detta.

Ekonomi
Ställa in Finance
redovisningRedovisningen och kontoplanen
Avsluta år och perioder
Arbeta med dimensioner
Analysera finansiella rapporter i Excel
Arbeta med Business Central
Ställa in analys för kassaflöde
Välkommen till Dynamics 365 — Accountant Hub
Dynamics 365 - Accountant Hub på Microsoft.com

https://docs.microsoft.com/dynamics365/accountants/index
https://www.microsoft.com/en-us/dynamics365/financial-insights-for-accountants


Affärsstöd
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TIPTIP

TILL GÅ TILL

Visa faktiska belopp i jämförelse med budgeterade belopp
för alla konton och för flera perioder.

Analysera faktiska belopp kontra budgeterade belopp

Skapa nya kontouppställningar för att ange finansiella
rapporter för att rapportera eller för att visa som diagram.

Förbereda ekonomiska rapporter, kontouppställningar och
kategorier

Analysera den ekonomiska kapacitet, genom att ställa in
KPIs baserat på kontouppställningar, som du sedan
publicerar som webbtjänster. De publicerade
kontouppställnings-KPI:erna kan visas på en webbplats eller
importeras till Microsoft Excel med hjälp av OData
webbtjänster.

Skapa och publicera KPI-webbtjänster som baseras på
kontouppställningar

Skapa aktiviteter för att analysera data med dimensioner. Analysera data efter dimensioner

skapa nya analysrapporter för försäljning, inköp och lager,
och skapa analysmallar.

Skapa analysrapporter

Aktivera global ekonomisk rapportering som står till
internationella organisationer i redovisning med standarden
eXtensible Business Reporting Language.

Skapa rapporter med XBRL

Se även

Företag skapar och hanterar oerhörda mängder data under sin dagliga verksamhet. Dessa data, som
återspeglar till exempel organisationens försäljningssiffror, inköp, driftskostnader, löner och budgetar, kan bli
värdefull information, eller business intelligence, för beslutsfattare. Business Central innehåller ett antal
funktioner som hjälper dig att samla, analysera och dela med dig av dina företagsdata.

Funktionen för dimensioner spelar en viktig roll i affärsstöd. En dimension är data som du kan lägga till en
transaktion som en sorts markör. Dessa data används för att gruppera transaktioner med liknande egenskaper,
till exempel kunder, regioner, produkter och säljare, och enkelt hämta dessa grupper för analys. Bland annat kan
du använda dimensioner när du definierar aktiviteter och när du skapar kontouppställningar för rapportering.
Mer information finns i Arbeta med.

Som ett snabbt sätt att analysera transaktionsdata med dimensioner kan du filtrera summorna i kontoplanen och
posterna på alla sidor för Transaktioner per dimension. Sök efter åtgärden Ange dimensionsfilter.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.

Ekonomi
Använda Business Central som en Power BI-datakälla
Stänga räkenskapsperioder
Importera data från andra finanssystem



Starta en gratis provperiod!

Arbeta med Business Central

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847861


Analysera faktiska belopp kontra budgeterade belopp
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Så här visar du en redovisningsbudget

NOTENOTE

NOTENOTE

TIPTIP

Så här visar du faktiska och budgeterade belopp för alla konton

NOTENOTE

Som en del av att samla in, analysera och dela dina företagsdata, kan du visa faktiska belopp och budgeterade
belopp för alla konton och för flera perioder.

Om du vill analysera budgeterade belopp måste du först skapa redovisningsbudgetar. Mer information finns i
Skapa redovisningsbudgetar

Om du vill kan du filtrera transaktionerna i en budget med dimensioner och på så sätt visa vissa bestämda
budgetar.

1. Välj ikonen  och ange Redovisningsbudgetar och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Redovisningsbudgetar öppnar du budgeten du vill visa.
3. Högst upp på sidan fyller du i fälten för att definiera vad som ska visas. Placera markören över ett fält om du vill

läsa en kort beskrivning.

Om du har valt Period i antingen Visa som rader eller Visa som kolumner måste du fylla i fältet Visa efter. Om du inte
har valt Period i antingen Visa som rader eller i Visa som kolumner anger du önskad period i fältet Datumfilter.

Endast transaktioner från redovisningsbudgeten med de filterkoder som du anger på snabbfliken Filter tas med i
beräkningen. Budgettransaktioner med andra filterkoder eller utan filterkoder inkluderas inte. Så länge filtret finns kvar på
sidan visas endast budgettransaktionerna med dessa filterkoder i budgeten.

Om du vill ändra budgeten kan du redigera budgettransaktionerna. Välj beloppet för att visa de underliggande
redovisningsbudgettransaktioner.

Du kan visa redovisningsbudgetar och jämföra dem med faktiska belopp i flera olika moduler i Business Central.

1. Välj ikonen  och ange Kontoplan och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan kontoplan kan du välja åtgärden Redovisningssaldo/Budget.
3. Högst upp på sidan fyller du i fälten för att definiera vad som ska visas.
4. Välj fältet om du vill visa en specifikation av ett visat belopp.

De filter som definieras på sidhuvudet används både på redovisningstransaktioner och budgettransaktioner.



TIPTIP

Så här visar du faktiska och budgeterade belopp för flera perioder

Se även

Kolumnerna till vänster innehåller kontoplanen. Av de fem kolumnerna till höger innehåller de fyra första
kolumnerna faktiska och budgeterade debet- och kreditbelopp för alla konton. I den femte kolumnen visas det
proportionella sambandet mellan de faktiska och de budgeterade beloppen på redovisningskontot.

Använd fältet Visa efter på sidan Redov.saldo/budget om du vill välja ett tidsintervall. Använd fältet Visa som om du vill
bestämma hur beloppen ska beräknas, Nettoförändring eller Saldo t.o.m. datum. Välj åtgärden Föregående period eller
Nästa period för att ändra perioden.

I stället för att visa de faktiska och budgeterade beloppen för alla konton under en enstaka period kan du visa ett
antal perioder för ett enskilt konto.

1. Välj ikonen  och ange Kontoplan och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan kontoplan markerar du relevant redovisningskonto, och välj sedan åtgärden konto saldo/budget.
3. Högst upp på sidan fyller du i fälten för att definiera vad som ska visas.
4. Välj fältet om du vill visa en specifikation av ett visat belopp.

Affärsstöd
Arbeta med kontouppställningar
Ekonomi
Ställa in Finance
Redovisningen och kontoplanen
Arbeta med Business Central



Förbereda ekonomiska rapporter,
kontouppställningar och kategorier
2019-10-14 • 7 minutes to read

Kontouppställningar

Kontokategorier

Så här skapar du nya kontouppställningar:

Du kan använda kontouppställningar för att få information om ekonomiska data som lagras i din kontoplan.
Kontouppställningar analyserar siffror för redovisningskonton och jämför redovisningstransaktioner med
redovisningsbudgettransaktioner. Resultaten visas i diagram i Rollcentret, till exempel diagram för kassaflöde och
i rapporter såsom resultaträknings- och balansräkningsrapporter.

Du öppnar dessa två rapporter, till exempel med åtgärden finansiella rapporter på Business Manager och
rollcenter för redovisare.

Business Central innehåller några exempel på kontouppställningar som du kan använda direkt eller så kan du
ange egna rader och kolumner för att jämföra siffrorna. Du kan till exempel skapa kontouppställningar för att
beräkna vinstmarginaler på dimensioner som avdelningar eller kundgrupper. Du kan skapa så många anpassade
finansiella rapporter som du önskar.

Ställa in kontouppställningar kräver en förståelse för den ekonomiska informationen i kontoplanen. Du kan till
exempel visa redovisningstransaktioner som procentsatser av budgettransaktionerna. Detta kräver att budgetar
som skapas. Mer information finns i Skapa redovisningsbudgetar

Kontouppställningar används för att ordna kontona i kontoplanen på ett sätt som passar presentation av
information om dem. Du kan skapa olika layouter för att definiera informationen som du vill hämta från
kontoplanen. En av huvudfunktionerna hos en kontouppställning är att tillhandahålla en plats för beräkningar
som inte kan göras direkt i kontoplanen, till exempel beräkningar av deltotaler för kontogrupper, vilka kan
inkluderas i nya totaler som sedan i sin tur kan användas i andra totaler. Användare kan till exempel skapa
kontouppställningar för att beräkna vinstmarginaler på dimensioner som avdelningar eller kundgrupper.
Dessutom kan redovisningstransaktionerna och redovisningsbudgettransaktioner filtreras, till exempel efter
nettoförändring eller debetbelopp.

Du kan även jämföra två eller flera kontouppställningar och kolumnlayouter med hjälp av formler. Den här typen
av jämförelse ger dig möjlighet att:

Skapa anpassade ekonomirapporter.
Skapa så många kontouppställningar som behövs, var och en med ett unikt namn.
Skapa olika rapportlayouter och skriva ut rapporterna med de aktuella siffrorna.

Du kan använda kontokategorier för att ändra layout på din redovisning. När du har upprättat din
kontokategorier på sidan Redovisningskontokategorier och du väljer åtgärden Skapa kontouppställningar
uppdateras de underliggande kontouppställningarna för de centrala ekonomiska rapporterna. Nästa gång du kör
någon av dessa rapporter, till exempel rapport för kontoavstämning kommer nya summor och underposter att
läggas till, baserat på ändringarna. Mer information finns i Kontokategorier.

Du använder kontouppställningar för att analysera siffror för redovisningskonton eller jämföra



      Så här redigerar du en kolumnlayoutSå här redigerar du en kolumnlayout

NOTENOTE

redovisningstransaktioner med redovisningsbudgettransaktioner. Du kan till exempel visa
redovisningstransaktioner som procentsatser av budgettransaktionerna.

Kontouppställningar i standardversionen av Business Central utgör grunden för de ekonomiska
standardrapporter, som kanske inte passar ditt företag. Du kan snabbt skapa dina egna finansiella rapporter, du
kan starta genom att kopiera en befintlig kontouppställning. Se punkt 3 nedan.

Sidan Kontouppställning översikt är där du kan förhandsgranska den finansiella rapport som definieras i
kontouppställningen. I det följande är det viktigt att förstå att det du ställer in som kontouppställningsrader och
kolumner bara kan visas och godkännas på sidan Kontouppställning översikt som du öppnar från en
kontouppställning genom att välja åtgärden översikt. Själva sidan kontouppställning är endast
inställningsområde.

1. Välj ikonen  och ange Kontouppställningar och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan Kontouppställningar väljer du åtgärden Ny för att skapa ett nytt kontouppställningsnamn.

3. Alternativt väljer du åtgärden Kopiera kontouppställning fyller du i de två fälten och väljer sedan
knappen OK.

4. Fyll i fälten om det behövs. I fältet Standardkolumnlayout väljer du en befintlig layout. Du kan redigera
den senare om du vill.

Du kan använda kolumnlayouter för att definiera kolumner för olika parametrar som ekonomiska data på
raderna visas. Du kan t.ex. utforma en kolumn för att jämföra nettoförändringen för samma period
innevarande och föregående år med fyra kolumner. Mer information finns i avsnittet Att redigera en
kolumnlayout.

5. Välj åtgärden Redigera kontouppställning.

6. Skapa en rad för varje ekonomisk element som du vill ska visas i rapporten, till exempel en rad för
omsättningstillgångar och en annan rad för anläggningstillgångar. För inspiration, se befintliga
kontouppställningar i demonstrationsföretaget CRONUS.

7. Välj åtgärden översikt för att se den resulterande finansiella rapporten.

8. På sidan Kontouppställning översikt i fältet Kolumnlayoutnamn väljer du en annan kolumnlayout för
att visa ekonomiska data med andra parametrar.

9. Välj knappen OK.

Du har nu definierat basen för kontouppställningen, raderna för ekonomiska data som ska visas och en befintlig
layout för kolumner för att visa data på rader per olika parametrar. Om standardkolumnlayouten som du valde i
steg 4 inte passar dina önskemål, följ proceduren nedan.

För att ange vilka kolumner som ska tas med i den resulterande rapporten använder du kolumnlayouter. Du kan
t.ex. utforma en layout för att jämföra nettoförändringen för samma period innevarande och föregående år.

En utskriven/granskad/sparad version av en kontouppställning kan visa maximalt fem kolumner. Om kontouppställningen
endast är avsedd för analys på sidan Kontouppställning översikt kan du skapa så många kolumner du vill.

1. På sidan kontouppställningar, välj relevant kontouppställning och välj sedan åtgärden Redigera
inställning av kolumnlayout.

2. På sidan kolumnlayouter skapar du en rad för varje kolumn av ekonomiska data som visas i den finansiella
rapporten. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.



NOTENOTE

Så här skapar du en kolumn för att beräkna procentsatserSå här skapar du en kolumn för att beräkna procentsatser

Så här skapar du kontouppställningar med översikter

3. Välj knappen OK.
4. Öppna sidan Kontouppställning översikt med jämna mellanrum för att kontrollera att den nya

kolumnlayouten fungerar korrekt.

Kolumnerna som du anger på varje rad representerar kolumnerna 3 och uppåt på sidan Kontouppställning översikt. De
två första kolumnerna Radnr och beskrivning korrigeras.

Du kan lägga till en kolumn i en kontouppställning för att beräkna procentsatser för en summa. Om du t.ex. har
ett antal rader där försäljningen delas upp per dimension kan du lägga till en kolumn för att ange procentsatsen
av total försäljning som varje rad representerar.

1. Välj ikonen  och ange Kontouppställningar och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Kontouppställningsnamn väljer du kontouppställning.
3. Välj åtgärden Redigera kontouppställning för att skapa en kontouppställningsrad för att beräkna den

summa som procentsatserna ska baseras på .
4. Infoga en rad direkt ovanför den första raden för vilken du vill visa en procentsats.
5. Fyll i fälten på raden på följande sätt: I fältet summeringstyp anger du inställningsbas för procent. I fältet

Summeringsintervall anger du en formel för den summa som procentsatsen kommer att baseras på. Ange
till exempel 11 om rad 11 innehåller den totala försäljningen.

6. Välj åtgärden Redigera inställning av kolumnlayout för att ange en kolumn.
7. Fyll i fälten på raden på följande sätt: I fältet kolumntyp väljer formeln. I fältet Formel anger du en formel

för det belopp som du vill beräkna en procentsats för, följt av %. Om till exempel kolumn N innehåller
nettoförändringen anger du N%.

8. Upprepa steg 4-7 för varje grupp av kolumner som du vill dela upp per procentsats.

Du kan använda en kontouppställning för att skapa en rapport där redovisningssiffror jämförs med
redovisningsbudgetsiffror.

1. Välj ikonen  och ange Kontouppställningar och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan Kontouppställningsnamn väljer du kontouppställning.

3. Välj åtgärden Redigera kontouppställning.

4. På sidan Kontouppställning väljer du önskat kontouppställningsnamn i fältet Namn.

5. Välj åtgärden Infoga konton.

6. Markera de konton som du vill inkludera i utdraget och välj sedan OK.

Kontona infogas i kontouppställningen. Om du vill kan du ändra kolumnens layout.

7. Välj åtgärden Översikt.

8. På sidan Kontouppställning översikt, på snabbfliken Dimensionsfilter ställ in budgetfiltret på önskat
filternamn.

9. Välj OK.

Nu kan du kopiera och klistra in budgetutdraget i ett kalkylblad.



Jämföra bokföringsperioder med hjälp av periodformler

FÖRKORTNING DESCRIPTION

FORMEL DESCRIPTION

Din kontouppställning kan jämföra resultaten av olika bokföringsperioder, till exempel den här månaden eller
samma månad förra året. För att göra detta lägger du till en kolumn med fältet Formel jämförelseperiod fält
och anger sedan fältet till en periodformel.

En bokföringsperiod måste inte matcha kalendern, men varje räkenskapsår måste ha lika många
bokföringsperioder, även om perioderna kan vara olika långa.

Business Central använder periodformeln för att beräkna beloppet från jämförelseperioden i förhållande till
perioden som representeras av datumfiltret i en rapportbegäran. Jämförelseperioden baseras på perioden för
startdatumet i datumfiltret. Följande förkortningar för perioder används:

P Period

SP Sista perioden i ett räkenskapsår, halvår eller kvartal.

CP Aktuell period under räkenskapsåret, halvår eller kvartal.

RÅ Räkenskapsåret. Till exempel RÅ[1..3] anger det första
kvartalet under aktuellt räkenskapsår.

Exempel på formler:

<Tomt> Aktuell period

-1P Föregående period

-1RÅ[1..SP] Hela föregående räkenskapsåret

-1RÅ Aktuell period i föregående räkenskapsår

-1RÅ[1..3] Första kvartalet i föregående räkenskapsår

-1RÅ[1..LP] Från början på föregående räkenskapsår till och med
aktuell period i föregående räkenskapsår

-1RÅ[LP..SP] Från aktuell period i föregående räkenskapsår till och
med sista perioden i föregående räkenskapsår

Om du vill beräkna utifrån regelbundna tidsperioder måste du skriva en formel i fältet Jämförelse
datumformel.



NOTENOTE

Se även

Det är inte alltid transparent som perioder som du jämför eftersom du kan ange ett filter för en rapport som omfattar
andra datum än de bokföringsperioder som återspeglas i data i kontoplanen. Exempelvis kan du skapa kontouppställningar
som du vill jämföra denna period med samma period föregående år, så att du kan ange Filter för jämförande period till -
1FY. Sedan kan du köra rapporten 28 februari och ange datumfilter till januari och februari. Som ett resultat jämför
kontouppställningen januari och februari i år med januari föregående år, vilket är den enda avslutade bokföringsperioden
av de två för föregående år.

Affärsstöd
Ekonomi
Ställa in Finance
Redovisningen och kontoplanen
Arbeta med Business Central



Skapa och publicera KPI-webbtjänster som baseras
på kontouppställningar
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här: Skapar och publicerar du en KPI-webbtjänst som är baserad på
kontouppställningar

På sidan Installation av webbtjänst för KPI för kontouppställning kan du konfigurera hur du visar
kontouppställnings-kpi-data och vilka specifika kontouppställningar som du vill basera KPI-erna på. När du väljer
knappen Publicera webbtjänst läggs det angivna kontouppställning-kpi-data till listan över publicerade
webbtjänster på sidan Webbtjänster.

FÄLT BESKRIVNING

Start för prognostiserade värden Ange vid vilken tidpunkt i prognosen som värden visas på
kontouppställning-kpi-grafiken.

De prognostiserade värdena hämtas från
redovisningsbudgeten som du väljer i fältet
Redov.budgetnamn. Obs! Om du vill få KPI:er att visar
prognossiffror efter ett visst datum och den verkliga siffror
före datumet, kan du ändra fältet Tillåt bokföring fr.o.m.
på sidan Redovisningsinställningar. Mer information
finns också i Tillåt bokföring fr.o.m..

Redov.budgetnamn Ange namnet på den redovisningsbudget som ger
prognostiserade värden till kontouppställning-kpi-
webbtjänsten.

Period Ange perioden som kontouppställning-KPI-webbtjänsten
baseras på.

Visa per Ange vid vilket tidsintervall kontouppställning-KPI visas i.

Webbtjänstnamn Ange namnet på kontouppställningen-KPI-webbtjänsten.

Det här namn visas i fältet Servicenamn på sidan
Webbtjänster.

1. Välj ikonen  och ange Installation av webbtjänst för KPI för kontouppställning och välj sedan
relaterad länk.

2. Fyll i fälten enligt beskrivningen i följande tabell på snabbfliken Allmänt.

Ange en eller flera kontouppställningar som du vill publicera som en KPI webbtjänst enligt inställningarna,
som du gjorde i föregående tabellen.

3. Fyll i fälten enligt beskrivningen i följande tabell på snabbfliken kontouppställningar.



NOTENOTE

Se även

FÄLT BESKRIVNING

Kontouppställningsnamn Ange kontouppställningen som KPI-webbtjänsten baseras
på.

Beskrivning av kontouppställning Ange beskrivningen av kontouppställningen som KPI
webbtjänsten baseras på.

4. Upprepa moment 3 för alla kontouppställningar som du vill basera kontouppställningswebbtjänsten för kpi
på.

5. Välj åtgärden Redigera kontouppställning på snabbfliken Kontouppställning för att visa eller redigera
den valda kontouppställningen.

6. Om du vill visa kontouppställning-kpi-data som du har upprättat väljer du åtgärden Webbtjänst för KPI
för kontouppställning.

7. Om du vill publicera kontouppställningens KPI-webbtjänst väljer du åtgärden Publicera webbtjänst.
Webbtjänsten läggs till i listan över publicerade webbtjänster på sidan Webbtjänster.

Du kan också publicera KPI webbtjänsten genom att peka på sidobjektet KPI Web Service kontouppställningsinställning
från sidan Webbtjänster. Mer information finns i Publicera en webbtjänst.

Affärsstöd
Ekonomi
Ställa in Finance
Redovisningen och kontoplanen
Arbeta med Business Central



Analysera data efter dimensioner
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TIPTIP

Så här definierar du en analysvy

Analysera efter dimensioner

Inom ekonomisk analys är en dimension data som du kan lägga till en transaktion som en sorts markör. Dessa
data används för att gruppera transaktioner med liknande egenskaper, till exempel kunder, regioner, produkter och
säljare, och enkelt hämta dessa grupper för analys. Dimensioner kan användas på transaktioner i journaler,
dokument och budgetar. Termen dimension används för att beskriva hur analyser utförs. Ett exempel på en
tvådimensionell analys är försäljning per område. Om du använder fler än två dimensioner när du skapar en
transaktion kan du utföra mer komplexa analyser, exempelvis försäljning per försäljningskampanj per kundgrupp
per område. Mer information finns i Arbeta med.

Att analyera data efter dimensioner ger dig bättre inblick i din verksamhet, så att du kan utvärdera information, till
exempel hur väl verksamheten fungerar, inom vilka områden det går riktigt bra och inom vilka det går sämre samt
var det krävs mer resurser.

Som ett snabbt sätt att analysera transaktionsdata med dimensioner kan du filtrera summorna i kontoplanen och posterna
på alla sidor för Transaktioner per dimension. Sök efter åtgärden Ange dimensionsfilter.

En analys per dimension visar en vald kombination av dimensioner. Du kan lagra och hämta alla analyser som har
definierats. Informationen som används för att skapa en analys lagras på analysvykortet för att underlätta
framtida analyser.

1. Välj ikonen  och ange Analysvyer och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Analysvylista väljer du åtgärden Ny.
3. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
4. Om du vill lägga till ytterligare dimensionskoder förutom de fyra koderna väljer du på snabbfliken

Dimensioner, åtgärden Filter, fyller i fälten och klickar på OK.
5. Om du vill uppdatera vyn, väljer du åtgärden uppdatera.

Du kan använda matrisen Analys per dimension för att visa beloppen i redovisningen med hjälp av de
analysvyer som du har definierat. Du fyller i sidan Analys per dimension för att definiera vad som ska visas i
matrisen och klickar sedan på Visa matris för att visa matrisen.

1. Välj ikonen  och ange Analysvyer och välj sedan relaterad länk.
2. Välj lämplig analysvy och klicka på Analys per dimension.
3. Högst upp på sidan Analys efter dimensioner fyller du i fälten för att definiera vilka data som ska visas och

hur.
4. Välj åtgärden Visa matris för att öppna respektive matrissida för den definierade analysvyn.
5. Om du vill visa en specifikation av ett belopp som visas på matrissidan väljer du beloppet för att granska dem i

detalj.

Kolumnen till vänster innehåller information baserad på vad du valt i fältet Visa som rader i huvudet.
Kolumnen till höger innehåller information baserad på vad du valt i fältet Visa som kolumner i huvudet.



IMPORTANTIMPORTANT

NOTENOTE

TIPTIP

Så här uppdaterar du en analysvy

TIPTIP

NOTENOTE

Se även

Du kan inte välja en period som är kortare än perioden som angetts för datumkomprimeringen på Analysvy-kortet.
Kommandona Nästa period och Föregående period är inaktiverade om du har valt Period i Visa som rader eller Visa
som kolumner.

Du kan använda rapporten Dimensioner - detaljerad om du vill visa en detaljerad klassificering av hur dimensionerna har
använts på transaktioner under en vald period. Du använder rapporten Dimensioner - total om du bara vill visa
totalbeloppen.

Du kan också ändra vyn genom att ändra innehållet i fältet Visa som rader och fältet Visa om kolumner. Om du vill ändra
vyinställningen, väljer du åtgärden Byt plats på rader och kolumner.

Beloppen som visas på sidan Analys per dimension ger dig en bild av företagets status vid tidpunkten för den
sista uppdateringen. Om du vill få en bild av den aktuella situationen måste du uppdatera analysvyn genom att
köra funktionen Uppdatera.

Nedanstående procedur beskriver hur du uppdaterar en analysvy från sidan Analys per dimension. Momentet
är liknande från sidorna Analysvykort och Analysvylista.

1. Välj ikonen  och ange Analysvyer och välj sedan relaterad länk.
2. Välj lämplig analysvy och klicka på Analys per dimension.
3. På sidan analys per dimension väljer du fältet Analysvykod för att visa alternativen.
4. Välj raden med önskad analysvy.
5. På sidan Analysvy väljer du åtgärden Uppdatera.

Om du väljer kryssrutan Uppdatera vid bokföring på ett analysvykort, uppdateras vyn automatiskt när du bokför en
transaktion som berörs.

Om du vill uppdatera några eller alla analysvyer samtidigt måste du använda batchjobbet Uppdatera analysvyer.

Affärsstöd
Ekonomi
Ställa in Finance
Redovisningen och kontoplanen
Arbeta med dimensioner
Arbeta med Business Central



Skapa analysrapporter
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Exempel

Lägga upp rad- och kolumnlayout

Försäljningschefer behöver regelbundet analysera omsättning, bruttovinst och andra viktiga indikatorer på
försäljningen. Inköpare är mer intresserade av dynamiken i inköpsvolymer, leverantörens kapacitet och
inköpspriser. Logistik- och lagerchefer behöver i sin tur information om lageromsättning, analyser av lagerrörelser
och statistik över lagervärdet.

Du kan använda analysrapporterna när du vill skapa anpassade rapporter baserade på posterna för bokförda
transaktioner, till exempel försäljning, inköp, överföringar och lagerjusteringar. I en anpassningsbar rapport kan
källdata, som hämtas från artikeltransaktionerna (med tillhörande värdeposter), kombineras, jämföras och
presenteras på ett meningsfullt och användardefinierat sätt. På detta sätt påminner analysrapporter om
pivottabellrapporter i Microsoft Excel.

Du kan skapa personanpassade rapporter som fokuserar på dina nyckelkonton utifrån total omsättning både i
belopp och sålt antal, bruttovinst och bruttovinstprocent under aktuell månad, samt jämföra dessa siffror med
resultatet från tidigare månader eller samma månad förra året och sedan beräkna avvikelser. Allt detta kan du göra
i en och samma vy, där du också kan navigera till orsaken till identifierade problemområden genom att klicka på
listrutan och få tillgång till information på individuell transaktionsnivå.

Analysrapporten består av de objekt du vill analysera (till exempel kunder, kundgrupper, säljare, och så vidare) som
visas som rader, samt analysparametrar, det vill säga hur du vill analysera objektet. Dessa visas som kolumner (till
exempel vinstberäkningar, periodiska jämförelser av försäljningssiffror och volymer eller periodiska jämförelser av
utfall och budgeterade siffror).

Förutom analysrapporter, kan du skapa och visa liknande information i analys, som baseras på dimensioner. Mer
information finns i Analysera data efter dimension.

Du kan lägga upp rader så här:

Datorer
Bildskärmar
Reservdelar

Sedan kan du lägga upp kolumner så här:

Försäljning innevarande månad
Försäljning förra månaden
Försäljning i procent av förra månaden

På sidan Analysrapport kan du visa olika rad- och kolumnlayouter efter vad du har lagt upp. Du lägger upp rader
eller radmallar på sidan Analysradmallar. På denna sida kan du definiera namnet på rapporten och vilka objekt
som ska visas på raderna i rapporten. Du lägger upp kolumner på sidan Analyskolumnmallar. På den här sidan
kan du definiera namnet på kolumnmallen och de analysparametrar som du vill visa i rapporten som kolumner. På
sidan Analyskolumnmallar representerar varje rad en kolumn i rapporten. Observera att analysraderna och
analyskolumnerna är oberoende av varandra.

Baserat på de rader och kolumner du har lagt upp sammanställs resultatet i rapporten i fönstret Analysrapport



FÖRSÄLJNING INNEVARANDE
MÅNAD

FÖRSÄLJNING FÖRRA
MÅNADEN

FÖRSÄLJNING FÖRRA
MÅNADEN %

Datorer

Bildskärmar

Reservdelar

Summa

Så här skapar du analyskolumnmallar

Så här skapar du analysradmallar

med hjälp av en matrissida som kan se ut så här :

Du kan till exempel lägga upp en uppsättning rader och flera uppsättningar kolumnlayouter om du vill visa
månadsrapporter respektive årsrapporter.

Följande procedur är baserad på en analysvy för försäljning. Momentet är liknande för inköp och analysvyer.

I en analysrapport visas analysparametrarna som kolumner. Du kan definiera vilka kolumner som ska ingå i
analysrapporten genom att lägga upp analyskolumnmallar.

En mall innehåller en uppsättning rader där var och en representerar de analyskolumner som finns i
analysrapporten. När du definierar en kolumn måste du tilldela en analystypkod till en rad. Denna analystypkod
bestämmer typen av källdata i artikeltransaktioner som analysen ska baseras på. Källdata inkluderar kostnad,
försäljningsbelopp eller antal och deras tillhörande värdeposter. Du kan lägga upp ett valfritt antal kolumnmallar
och sedan skapa nya analysrapporter utifrån dem.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Kolumnmallar för försäljning och välj sedan relaterad länk.

2. Välj den första tomma raden och fyll sedan i fälten efter behov.

3. Välj åtgärden Kolumner.

4. På sidan Analyskolumner fyller du sedan i fälten för att ange vilka kolumner som ska ingå i
analysrapporten.

När du definierar en kolumn måste du fylla i fältet Analystypkoder för alla kolumntyper utom Formel. Du anger
analystypkoder på sidan Analystyper.
Om du i fältet Transaktionstyp väljer Artikeltransaktion kopieras de faktiska värdena från artikeltransaktionen. Om
du väljer Artikelbudgettransaktioner kopieras de budgeterade siffrorna från budgeten.

5. Välj OK för att spara ändringar.

Följande procedur är baserad på en analysrapport för försäljning. Momentet är liknande för inköp och
analysrapporter.

I en analysrapport visas analysobjekten på raderna. Du kan definiera vilka rader som ska ingå i analysrapporten
genom att lägga upp analysradmallar.

En mall innehåller en uppsättning rader som representerar de analysrader som finns i analysrapporten. En rad kan
ange en eller ett intervall med artiklar, kunder, leverantörer eller grupper. Du kan också skapa en formel i en rad om



NOTENOTE

Så här skapar du en ny försäljningsanalysrapport

NOTENOTE

Se även

du vill summera andra rader. Du kan lägga upp ett valfritt antal radmallar och sedan skapa nya analysrapporter
utifrån dem.

1. Välj ikonen  och ange Radmallar för försäljning och välj sedan relaterad länk.
2. Välj den första tomma raden och fyll sedan i fälten efter behov.
3. Välj åtgärden Rader.
4. På sidan Analysrader skapar du rader för artiklar, kunder, leverantörer eller säljare som du vill visa siffror för i

analysrapporten. Du måste fylla i fälten Typ, Intervall och Beskrivning.

När du vill skapa många enskilda rader för varje artikel, kund och så vidare, kan du i stället välja lämpligt infogningsalternativ
för att fylla i alla relevanta fält på raden. Om du vill kan du senare redigera raderna manuellt. Om du vill infoga rader välj
åtgärden Infoga artiklar eller Infoga artikelgrupper.

Följande procedur är baserad på en analysrapport för försäljning. Momentet är liknande för inköp och
analysrapporter.

Du använder analysrapporter för att analysera försäljningsdynamiken efter nyckeltal för försäljning som du själv
väljer, till exempel omsättning i både belopp och kvantitet, vinstmarginal eller utfall jämfört med budget. Du kan
också använda rapporten för att analysera genomsnittliga försäljningspriser och utvärdera säljarnas resultat.

1. Välj ikonen  och ange Försäljningsanalysrapporter och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Analysrapportförsäljning väljer du åtgärden Ny.
3. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
4. Välj åtgärden Redigera analysrapport.
5. På sidan Försäljningsanalysrapport väljer du åtgärden Visa matris.

Du kan välja kombinationer av rader och kolumnmallar för att skapa rapporter och tilldela dem unika namn. Om du gör det
behöver du inte välja rad- och kolumnmallar på sidan Försäljningsanalysrapport när du väljer ett rapportnamn. Du kan
efter behov ändra rad- och kolumnmallarna i rapport och sedan återställa den ursprungliga kombinationen igen genom att
välja rapporten på nytt.

Affärsstöd
Ekonomi
Ställa in Finance
Redovisningen och kontoplanen
Arbeta med Business Central
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eXtensible Business Reporting Language

XBRL består av följande komponenter:

XBRL, som står för eXtensible Business Reporting Language, är ett XML-baserat språk för ekonomisk rapportering
som gör det möjligt för företag att effektivt och korrekt behandla och dela med sig av sina data. Bakom XBRL-
projektet för global ekonomisk rapportering står ett stort antal ERP-programvaruföretag och internationella
revisionsbyråer. Målet med projektet är att tillhandahålla en standard för enhetlig rapportering av ekonomisk
information för banker, investerare och statliga myndigheter. Sådan affärsrapportering kan inkludera följande:

• ekonomirapporter
• ekonomisk information
• icke-ekonomisk information
• lagreglerat uppgiftslämnande, till exempel årsredovisningar och kvartalsredovisningar

Business Central låter företag implementera data i XBRL och utnyttja den flexibilitet och automatisering som XBRL
tillhandahåller både för att samla in och dela ut data.

XBRL (e Xtensible Business Reporting Language) är ett XML-baserat språk för ekonomisk rapportering. XBRL
utgör en standard för enhetlig rapportering för alla användare i den ekonomiska informationskedjan, t.ex.
offentliga och privata företag, revisorer, justerare, analytiker, investeringsbolag, kapitalmarknader och långivare,
samt viktiga tredje parter såsom programvaruutvecklare och dataadministratörer.

Taxonomier definieras och underhålls av www.xbrl.org. Du kan hämta taxonomier eller läsa mer på XBRL:s
webbplats.

Någon som behöver ekonomisk information skickar en taxonomi (ett XML-dokument) med ett eller flera scheman,
vardera med en eller flera rader för ifyllning. Raderna motsvarar de individuella ekonomiska data som begärs av
avsändaren. Du importerar taxonomin till programmet och fyller sedan i schemat (eller scheman) genom att ange
vilket eller vilka konton som anknyter till respektive rad och vilken typ av tidsram som ska användas, t.ex.
nettoförändring eller saldo t.o.m. datum. Ibland kan du i stället ange en konstant, t.ex. antal anställda. Därefter kan
du skicka instansdokumentet (ett XML-dokument) till den person som begärt informationen. Förmodligen utgör
detta en återkommande händelse och, om inga ändringar gjorts i taxonomin, exporterar du bara nya
instansdokument för nya perioder vid begäran.

XBRL-specifikationen förklarar vad XBRL är, samt hur du skapar XBRL-instansdokument och XBRL-taxonomier.
XBRL-specifikationen beskrivs XBRL i mer tekniska termer och är avsett för avancerade användare.

XBRL- schemat, som motsvarar de grundläggande huvudkomponenterna i XBRL. Schemat utgör den fysiska
XSD-fil som anger hur instansdokument och taxonomier ska byggas.

XBRL- länkbaserna, som är de fysiska XML-filer som innehåller information om elementen som definieras i
XBRL-schemat, t.ex. rubriker på ett eller flera språk, hur de är kopplade till varandra, hur element ska summeras
o.s.v.

En XBRL- taxonomi är en "terminologi" eller "ordlista" som skapats av en grupp för utbyte av affärsinformation.
Taxonomin är kompatibel med XBRL-specifikationen.

Ett XBRL- instansdokument är en affärsrapport, t.ex. en ekonomisk rapport, som förberetts för XBRL-

http://www.xbrl.org


Överlappande taxonomier

Länkbaser

Så här lägger du upp XBRL-rader

specifikationen. Innebörden av värdena i instansdokumentet beskrivs av taxonomin. Ett instansdokument är
praktiskt taget oanvändbart om du inte vet för vilken taxonomi det förberetts.

En taxonomi kan bestå av en bastaxonomi, t.ex. US GAAP eller IAS, och sedan ha en eller flera anknytningar. För
att återspegla detta refererar en taxonomi till ett eller flera scheman, som alla utgör enskilda taxonomier. När
ytterligare taxonomier laddas in i databasen, läggs de nya elementen till i slutet av de redan befintliga.

I XBRL-specifikation 2 beskrivs taxonomin i flera XML-filer. Den primära XML-filen är själva taxonomischemafilen
(XSD-fil), som endast innehåller en oordnad lista med element eller information som ska rapporteras. Utöver detta
finns ofta associerade länkbasfiler (XML-filer). Länkbasfilerna innehåller data som kompletterar taxonomin (XSD-
fil). Det finns sex olika typer av länkbasfiler, och fyra av dessa är relevanta för Produktnamn XBRL. Dessa är:

Etikettlänkbas: Den här länkbasen innehåller etiketter eller namn för elementen. Filen kan innehålla etiketter
på olika språk som identifieras med XML-egenskapen ”lang”. XML-språk-ID:t innehåller vanligtvis en
förkortning på två bokstäver och även om det ska vara enkelt att gissa vad förkortningen betyder, finns det
inget samband med språkkoderna i Windows eller med språkkoderna som definieras i demonstrationsdata.
När användaren slår upp språken för en viss taxonomi visas därför alla etiketter för det första elementet i
taxonomin. Det betyder att ett exempel på varje språk visas. En taxonomi kan ha flera kopplade
etikettlänkbaser, förutsatt att dessa länkbaser innehåller olika språk.

Presentationslänkbas: Den här länkbasen innehåller information om elementens struktur, d.v.s. hur
taxonomins utfärdare föreslår att taxonomin ska presenteras för användaren. Länkbasen innehåller en serie
länkar som var och en kopplar två element som överordnat respektive underordnat element. När alla dessa
länkar kopplats kan elementen visas i en hierarkisk struktur. Observera att presentationslänkbasen
behandlar just detta, d.v.s. hur element presenteras för användaren.

Beräkningsbaslänk: Den här länkbasen innehåller information om vilka element som summeras till vilka.
Strukturen påminner om presentationslänkbasens struktur, med den skillnaden att varje länk eller ”arc”, som
de kallas, har en viktegenskap. Vikten kan antingen vara 1 eller -1, vilket betyder att elementet ska läggas till
eller dras bort från det överordnade elementet. Observera att sammanslagningarna inte nödvändigtvis
stämmer överens med den visuella presentationen.

Referenslänkbas: Den här länkbasen är en XML-fil med tilläggsinformation om de data som krävs av
taxonomins utfärdare.

När du har importerat eller uppdaterat taxonomin måste schemaraderna förses med all information som begärs.
Den här informationen omfattar allmän företagsinformation, de ekonomiska rapporterna, observationer för de
ekonomiska rapporterna, extra scheman och övrig information som behövs för att uppfylla de specifika
ekonomiska rapporteringskraven.

Du lägger upp XBRL-rader genom att koppla data i taxonomin till data i redovisningen.

1. Välj ikonen  och ange XBRL-taxonomier och välj sedan relaterad länk.
2. Välj en taxonomi i listan på sidan XBRL-taxonomier.
3. Välj åtgärden Rader.
4. Markera en rad och fyll i fälten.
5. Om du vill läsa detaljerad information om vad som ska fyllas i väljer du åtgärden Information.
6. Om du vill definiera kopplingen av redovisningskontona i kontoplanen till XBRL-raderna väljer du åtgärden

Redov. def.rader.



NOTENOTE

NOTENOTE

Så här importerar du XBRL-taxonomier

IMPORTANTIMPORTANT

Så här uppdaterar du en XBRL-taxonomi

Se även

7. Om du vill lägga till noteringar till ekonomirapporten väljer du åtgärden anteckningar.

Du kan bara exportera data som överensstämmer med den källtyp du valt i fältet Ursprungstyp som innehåller beskrivning
och noteringar.

Rader som inte är relevanta kan märkas som radtyp Ej tillämpbart, och exporteras sålunda inte.

Det första du måste göra när du arbetar med XBRL-funktionerna är att importera taxonomin till företagets
databas. En taxonomi består av ett eller flera scheman och länkbaser. När du har importerat ett eller flera scheman
och länkbaser och kopplat länkbaserna till schemat, kan du lägga upp raderna och koppla redovisningskontona i
kontoplanen till lämpliga taxonomirader.

1. Välj ikonen  och ange XBRL-taxonomier och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan XBRL-taxonomier skapa en ny rad och ange namnet och en beskrivning av taxonomin.
3. Välj åtgärden Scheman och infoga beskrivningen av schemat.
4. Importera schemat, på sidan XBRL-scheman väljer du åtgärden Importera och väljer sedan en mapp och

XSD-fil. Välj OK.
5. Importera länkbasen, på sidan XBRL-scheman väljer du åtgärden länkbaser och väljer sedan en mapp och

XML-fil. Välj Öppna.
6. Du kan nu välja att koppla länkbasen till schemat. Upprepa stegen ovan för att importera resterande länkbaser.
7. Välj åtgärden Koppla till taxonomi för att koppla länkbasen till schemat.

I stället för att koppla länkbaserna separat efter importen kan du vänta tills du har importerat samtliga länkbaser och sedan
koppla dem samtidigt. Gör det genom att välja Nej när du uppmanas att koppla den nyligen importerade länkbasen till
schemat. Välj sedan raderna med länkbaserna som du vill koppla.

När en taxonomi ändras måste du uppdatera den aktuella taxonomin i enlighet därmed. Orsaken till
uppdateringen kan vara ett ändrat schema, en ändrad länkbas eller en ny länkbas. När du har uppdaterat
taxonomin behöver du bara koppla ihop raderna för de ändrade eller nya raderna.

1. Välj ikonen  och ange XBRL-taxonomier och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan XBRL-taxonomier väljer du åtgärden Scheman.
3. Om du vill uppdatera ett schema väljer du schemat och väljer sedan åtgärden Importera.
4. Välj åtgärden Länkbaser när du vill uppdatera eller lägga till en ny länkbas.
5. Välj lämplig länkbas eller tryck på Ctrl+N för att skapa en ny rad, välja länkbastyp och sedan skriva in en

beskrivning.
6. Importera länkbasen genom att välja åtgärden importera.
7. Välj Ja när du vill koppla länkbasen till schemat.



Ekonomi
Affärsstöd
Arbeta med Business Central
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TILL GÅ TILL

Skapa ett kundkort för varje kund som du säljer till. Registrera nya kunder

Skapa en försäljningsoffert där du erbjuder
produkter med förhandlingsbara villkor, innan du
omvandlar offerten till en försäljningsfaktura.

Gör försäljningsofferter

Du kan skapa en försäljningsfaktura eller försäljningsorder för att registrera en överenskommelse
med en kund om att sälja vissa produkter till vissa leverans- och betalningsvillkor.

Du måste använda försäljningsorder om din försäljningsprocess kräver att du t.ex. kan leverera
delar av en orderkvantitet eftersom hela kvantiteten inte är tillgängliga på en gång. Om du säljer
artiklar genom att leverera direkt från din leverantör till kunden, som en direktleverans, måste du
även använda försäljningsorder. I alla andra aspekter fungerar försäljningsorder på samma sätt
som försäljningsfakturor. Med försäljningsorder kan du också använda funktionen orderlöfte för
att kommunicera vissa leveransdatum till dina kunder.

Du kan förhandla med kunden genom att först skapa förs.offerter, som du kan omvandla till en
försäljningsfaktura eller försäljningsorder när du instämmer om försäljningen. När kunden har
bekräftat avtalet skickar du en orderbekräftelse för att registrera dina åtagande att leverera
produkterna enligt överenskomment.

Det är enkelt att korrigera eller annullera en bokförd försäljningsfaktura, innan den betalas. Det är
användbart om du vill rätta till ett skrivfel eller om du kunden göra en ändring tidigt i
orderprocessen. Om den bokförda försäljningsfakturan betalas, måste du skapa en
försäljningskreditnota och försäljningsreturorder för att återföra försäljningen.

Effektiva metoder för försäljning och marknadsföring handlar om hur du fattar rätt beslut vid rätt
tidpunkt. Marknadsföringsfunktionen i Business Central ger en exakt överblick över din
kontaktinformation när du behöver den, så att du kan arbeta effektivt med potentiella kunder och
öka kundtillfredsställelsen. Mer information finns i Kundhantering.

I affärsmiljöer där kunden måste betala för produkter i förväg måste du vänta på kvittot på
betalning innan du levererar produkterna. I de flesta fall behandlar du inkommande betalningar
några veckor efter leverans, genom att koppla betalningarna till dess relaterade obetalda
bokförda försäljningsfakturor. Mer information finns i Stämma av betalningar genom att använda
automatisk koppling.

Försäljningsdokument kan skickas som PDF-filer kopplade till e-postmeddelande. Brödtexten för
e-post ska innehålla ett utdrag av försäljningsdokumentet, till exempel produkter, totalt belopp
och en länk till webbplatsen för PayPal. Mer information finns i Skicka dokument via e-post.

För alla försäljningsprocesser kan du t.ex. inkludera ett arbetsflöde för godkännande för att kräva
att stora försäljningar till vissa kunder godkänns av redovisningschefen. Mer information finns i
Använda arbetsflöden.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.



Skapa en försäljningsfaktura för att registrera en
överenskommelse med en kund om att sälja
produkter till vissa leverans- och betalningsvillkor.

Fakturaförsäljning

Behandla en försäljningsorder som rör delvis
leverans eller direktleverans.

Sälja produkter

Förstå vad som händer när du bokför
försäljningsdokument.

Bokföra försäljning

Lägga upp standardförsäljnings- eller inköpsrader
som du kan snabbt infoga i dokument, till exempel
för återkommande påfyllningsorder.

Skapa återkommande försäljnings- och inköpsrader

Länka en försäljningsorder till en inköpsorder för att
sälja ett direktutleveransobjekt som ska levereras
direkt från din leverantör till kunden.

Skapa direktleveranser

Har en katalogartikel levererad från en leverantör till
distributionslagret så att du kan leverera den till
kunden.

Skapa specialorder

Utför en åtgärd på en obetald bokförd
försäljningsfaktura som automatiskt skapar en
kreditnota och antingen annullerar
försäljningsfakturan eller skapar den på nytt, så att
du kan göra korrigeringar.

Korrigera eller makulera obetalda
försäljningsfakturor

Skapa en försäljningskreditnota för att återföra en
särskild bokförd försäljningsfaktura för att visa
produkter som kunden returnerar och vilka belopp
som du ska återbetala.

Behandla försäljningsreturer eller annulleringar

Hantera kundens engagemang att köpa stora
kvantiteter som levereras i flera leveranser med
tiden.

Arbeta med försäljningsavropsorder

Du kan sälja monteringsartiklar som inte är
tillgängliga genom att skapa en länkad
monteringsorder för att tillhandahålla hela eller
delvisa försäljningsorderantal.

Sälja en artikel som monterats mot kundorder

Fakturera kunder en gång för flera utleveranser
genom att kombinera leveranser på en faktura.

Kombinera leveranser på en enda faktura

Informera dina kunder om orderleveransdatum
genom att beräkna antingen kapabel att lova-datum
eller dispositionsdatum.

Beräkna orderlöftesdatum

Registrera dina uppskattningar av framtida
försäljning, som anges efter artikel och period, för
att i huvudsak fungera som indata för
produktionsplanering.

Skapa en prognos

TILL GÅ TILL



Lösa problem när det finns två eller flera poster för
samma kund.

Slå samman dubblettposter

TILL GÅ TILL

Se även

Starta en gratis provperiod!

Konfigurera försäljning
Registrera nya kunder
Hantera kundreskontra
Hantera Leverantörsreskontra
Projekthantering
Arbeta med Business Central
Allmänna affärsfunktioner

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847861


Registrera nya kunder
2019-10-14 • 2 minutes to read

NOTENOTE

SÅ här skapar du ett nytt kundkort

Om du vill spara kundkortet som en mall

Kunderna är källan till din inkomst. Du måste registrera varje kund som du säljer till som ett kundkort.
Kundkort innehåller den information som behövs för att sälja produkter till kunden. Mer information finns i Så
här fakturerar du försäljning och Så här registrerar du nya artiklar .

Innan du kan registrera nya kunder, måste du lägga upp olika försäljningskoder som du kan välja mellan, när
du fyller i kundkort. Mer information finns i Konfigurera försäljning.

Om kundmallar finns för olika kundtyper, visas en sida när du skapar ett nytt kundkort där du kan välja en lämplig mall.
Om endast en kundmall finns, då använder nya kundkort alltid den mallen.

1. Välj ikonen  och ange Kunder och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan Kunder väljer du åtgärden Ny.

Om endast en kundmall finns, då öppnas ett nytt kundkort med fält ifyllda med information från mallen.

Om fler än en kundmall finns, öppnas en sida där du kan välja kundmall. I detta fall, följ nästa två steg.

3. Välj den mall som du vill använda för det nya kundkortet på sidan Välj en mall för en ny kund.

4. Välj OK. Ett nytt kundkort öppnas med ifyllda fält med information från mallen.

5. Fortsätt att fylla i eller ändra fält på kundkortet vid behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa
en kort beskrivning.

På snabbfliken Försäljningspriser ser du specialpriser eller rabatter som du beviljar för kunden om vissa
villkor uppfylls, till exempel artikel, lägsta partistorlek eller slutdatum. Varje rad representerar ett speciellt pris
eller radrabatt. Varje kolumn representerar ett kriterium som måste gälla för att garantera specialpriset som du
anger i fältet Enhetspris eller radrabatten som du anger i fältet Radrabatt %. Mer information finns i
Registrera försäljningspris, rabatt och betalningsavtal.

Kunden är nu registrerad, och kundkortet är klart att användas i försäljningsdokument.

Om du vill använda detta kundkort som en mall när du skapar nya kundkort, så fortsätt med att spara den som
en mall. Mer information finns i följande avsnitt:

1. På sidan Kundkort väljer du åtgärden Spara som mall. Sidan Kundmall öppnas och visar kundkortet
som mall.

2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
3. Om du vill återanvända dimensioner i mallar väljer du fönstret Dimensioner. Sidan Dimensionsmallar

öppnas och visar de dimensionskoder som ställts in för kunden.
4. Ändra eller ange dimensionskoder som ska kopplas till nya kundkort som skapas med hjälp av mallen.
5. Välj OK när du har slutfört den nya kundmallen.



Se även

Kundmallen läggs till listan över kundmallar, så att du kan använda det för att skapa nya kundkort.

Definiera betalningssätt
Slå samman dubblettposter
Skapa nummerserier
Försäljning
Konfigurera försäljning
Arbeta med Business Central



Gör försäljningsofferter
2019-10-14 • 3 minutes to read

Så här skapar du en försäljningsoffert

Du kan skapa en försäljningsoffert för att erbjuda en kund att sälja vissa produkter till vissa leverans- och
betalningsvillkor. Du kan skicka försäljningsofferten till kunden för att meddela erbjudandet. Du kan e-posta
dokument som en PDF-bilaga. Du kan också välja e-postbrödtexten förifylld med en sammanfattning av offerten.
Mer information finns i Skicka dokument via e-post.

Medan du förhandlar med kunden kan du ändra och skicka försäljningsofferten så mycket som behövs. När
kunden accepterar offerten omvandlar du försäljningsofferten till en försäljningsfaktura eller försäljningsorder
som du bearbetar försäljningen. Mer information finns i Fakturera försäljning eller Sälja produkter.

Du kan fylla i kundfälten på försäljningsofferten på två sätt, beroende på om kunden redan har registrerats. Se
steg 2 och 3 i följande procedur.

1. Välj ikonen  och ange Försäljningsofferter och välj sedan relaterad länk.

2. Ange namnet på en befintlig kund i fältet Kund.

Andra fält på sidan Försäljningsoffert innehåller standardinformation om den valda kunden. Om kunden
inte är registrerad, gör så här :

3. Ange namnet på en ny kund i fältet Kund.

4. Välj knappen ja i dialogrutan om registrering av den nya kunden.

5. Välj en mall det nya kundkortet ska baseras på sidan Välj en mall för en ny kund och välj sedan knappen
OK.

6. Ett nytt kundkort visar information från den markerade kundmallen. Fyll i resterande fält. Mer information
finns i Registrera nya kunder.

7. Välj OK för att gå tillbaka till sidan Förs.offert, när du har slutfört kundkortet.

Flera fält i Försäljningsofferten är nu ifyllda med information som du har angett på det nya kundkortet.

8. På sidan Förs.offert fyller du i de återstående fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill
läsa en kort beskrivning.

Du är nu klar att fylla i försäljningsorderraderna för produkter som du säljer till kunden eller för en
transaktion med den kund som du vill registrera en post i ett redovisningskonto.

Om du har ställt in återkommande försäljningsrader för kunden, till exempel en månatlig
återanskaffningsorder, kan du infoga de här raderna på ordern, genom att välja åtgärden Hämta
återkommande försäljningsrader.

9. På snabbfliken rader i fältet typ väljer du vilken typ av produkt, kostnad eller transaktion som du vill
bokföra för kunden med försäljningsraden.

10. I fältet Nr. väljer du en post som ska bokföras enligt värdet i fältet Typ.

Du lämnar fältet Nr. tomt i följande fall:

Om raden är avsedd för en kommentar. Skriv kommentaren i fältet Beskrivning.



Se även

NOTENOTE

TIPTIP

Om raden är avsedd för en katalogartikel. Välj åtgärden Markera katalogartiklar. Mer information
finns i Arbeta med katalogartiklar .

11. I fältet Antal anger du hur många enheter av produkt, kostnad eller transaktion som registreras på raden
för kunden.

Om artikeln är av typen Tjänst, eller fältet Typ innehåller Resurs, är kvantiteten en tidsenhet, till exempel timmar,
enligt fältet Enhetskod på raden. Mer information finns i Ställa in måttenheter.

Värdet i fältet Radbelopp beräknas som enhetspris x antal.

Pris- och radbeloppen visas med eller utan omsättningsskatt beroende på vad du valde i fältet Priser inkl.
moms på kundkortet.

12. Om du vill ge en rabatt kan du ange ett procenttal i fältet radrabatt %. Värdet i fältet Radbelopp
uppdateras i enlighet därmed.

Om du har ställt in särskild artikelpriser på snabbfliken Försäljningspriser och försäljningsradrabatter
på kund- eller artikelkortet uppdateras priset och beloppet på försäljningsraden automatiskt om de
överenskomna prisvillkorna uppfylls. Mer information finns i Registrera försäljningspris, rabatt och
betalningsavtal.

13. Upprepa moment 9 till 12 för varje produkt som du vill att erbjuda kunden.

Summorna under raderna beräknas automatiskt när du skapar eller ändrar rader.

14. I fältet Fakturarabatt anger du ett belopp som ska dras från värdet som visas i fältet Totalt inkl. moms.

Om du har ställt in fakturarabatter för kunden, då infogas det angivna procentsatsvärdet automatiskt i fältet
Fakturarabatt % om kriteriet uppfylls, och det relaterade beloppet infogas i fältet Inv. Rabattbelopp
exkl. moms. Mer information finns i Registrera försäljningspris, rabatt och betalningsavtal.

För att fylla i Offertens giltighetsdatum fylls i automatiskt med ett visst antal dagar efter att offerten har skapats,
kan du fylla i Beräkning av offertens giltighet på sidan Försäljning & kundreskontra.

15. När försäljningsoffertraderna slutförda väljer du åtgärden Skicka med e-post.

16. På sidan Skicka e-post fyller du i återstående fält och granskar den inbäddade försäljningsofferten. Mer
information finns i Skicka dokument via e-post.

17. Om kunden accepterar offerten väljer du åtgärden Gör faktura eller Gör order.

Försäljningsofferten tas bort från databasen. En försäljningsfaktura eller försäljningsorder har skapats baserat på
informationen i försäljningsofferten där du kan bearbeta försäljningen. I fältet Offertnr på försäljningsfakturan
eller försäljningsordern kan du ange numret på försäljningsofferten som den har skapats från. Mer information
finns i Fakturera försäljning eller Sälja produkter.

Försäljning
Konfigurera försäljning
Skicka dokument som e-post
Arbeta med Business Central



Fakturaförsäljning
2019-10-14 • 6 minutes to read

Så här skapar du en försäljningsfaktura

Du kan skapa en försäljningsfaktura eller försäljningsorder för att registrera en överenskommelse med en
kund om att sälja vissa produkter till vissa leverans- och betalningsvillkor.

Det finns två situationer där du måste använda en försäljningsorder i stället för en faktura:

Om du behöver skicka en del av en orderkvantitet, till exempel eftersom den fullständiga kvantiteten inte
är tillgänglig.
Om du säljer artiklar som leverantören levererar direkt till kunden, kallat direktleverans. För mer
information finns i Utföra direktleveranser.

I alla andra aspekter fungerar försäljningsorder och försäljningsfakturor på samma sätt. Mer information
finns i Sälja produkter.

Du kan förhandla med kunden genom att först skapa förs.offerter, som du kan omvandla till en
försäljningsfaktura när du instämmer om försäljningen. Mer information finns i Gör försäljningsoffert.

Om kunden bestämmer sig att köpa kan du bokföra fakturan för att skapa relaterade kvantitet- och
värdetransaktioner. När du bokför försäljningsfakturan, kan du också e-posta dokument som en PDF-bilaga.
Du kan använda ifylld e-postbrödtext med en sammanfattning av fakturan och betalningsinformationen, till
exempel en länk till PayPal. Mer information finns i Skicka dokument via e-post. När kunden sedan betalar
fakturan, kan du registrera den betalningen på olika sätt, beroende på storlek och önskade arbetsflöden för
din organisation. Mer information finns i avsnittet registrera betalningar.

Det är enkelt att korrigera eller annullera en bokförd försäljningsfaktura, innan den betalas. Det är
användbart om du vill rätta till ett skrivfel eller om du kunden göra en ändring tidigt i orderprocessen. Mer
information finns i Så här kan du korrigera eller annullera obetalda försäljningsfakturor. Om den bokförda
försäljningsfakturan betalas, måste du skapa en försäljningskreditnota för att återföra försäljningen. Mer
information finns i Behandla försäljningsreturer eller annulleringar.

Artikelkortet kan vara av typen Lager, Service, eller Inte i lager för att ange om artikeln är en fysisk
inventeringsenhet, en arbetstidsenhet eller en fysisk enhet som inte hålls i inventeringen. Mer information
finns i Registrera nya artiklar . Försäljningsfakturaprocessen är samma för alla tre artikeltyper.

Du kan fylla i kundfälten på försäljningsfakturan på två sätt, beroende på om kunden redan har registrerats.
Se steg 2 och 3 i följande procedur.

1. Välj ikonen  och ange Försäljningsfakturor och välj sedan relaterad länk.

2. Ange namnet på en befintlig kund i fältet Kund.

Andra fält på sidan Försäljningsfaktura innehåller standardinformation om den valda kunden. Om
kunden inte är registrerad, gör så här :

3. Ange namnet på en ny kund i fältet Kund.

4. Välj knappen ja i dialogrutan om registrering av den nya kunden.

5. Välj en mall det nya kundkortet ska baseras på sidan Välj en mall för en ny kund och välj sedan
knappen OK.



NOTENOTE

NOTENOTE

6. Ett nytt kundkort visar information från den markerade kundmallen. Fyll i resterande fält. Mer
information finns i Registrera nya kunder.

7. Välj OK för att gå tillbaka till sidan Förs.faktura, när du har slutfört kundkortet.

Flera fält i försäljningsfakturahuvudet är nu ifyllda med information som du har angett på det nya
kundkortet.

8. På sidan Inkommande dokument fyller du i de återstående fälten efter behov. Placera markören
över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Om du tillåter att kunden betalar direkt, till exempel via kontanter eller PayPal, fyll sedan i fältet
betalningssätt. Betalningen registreras sedan när du bokför försäljningsfakturan som fakturerad. Om du väljer
kontant registreras betalning på ett angivet motkonto.

Du är nu klar att fylla i försäljningsfakturaraderna för produkter som du säljer till kunden eller för en
transaktion med den kund som du vill registrera en post i ett redovisningskonto.

Om du har ställt in återkommande försäljningsrader för kunden, till exempel en månatlig
återanskaffningsorder, kan du infoga de här raderna på ordern, genom att välja åtgärden Hämta
återkommande försäljningsrader.

9. På snabbfliken rader i fältet typ väljer du vilken typ av produkt, kostnad eller transaktion som du vill
bokföra för kunden med försäljningsraden.

10. I fältet Nr. väljer du en post som ska bokföras enligt värdet i fältet Typ.

Du lämnar fältet Nr. tomt i följande fall:

Om raden är avsedd för en kommentar. Skriv kommentaren i fältet Beskrivning.
Om raden är avsedd för en katalogartikel. Välj åtgärden Markera katalogartiklar. Mer
information finns i Arbeta med katalogartiklar .

11. I fältet Antal anger du hur många enheter av produkt, kostnad eller transaktion som registreras på
raden för kunden.

Om artikeln är av typen Tjänst, eller fältet Typ innehåller Resurs, är kvantiteten en tidsenhet, till exempel
timmar, enligt fältet Enhetskod på raden. Mer information finns i Ställa in måttenheter.

Värdet i fältet Radbelopp beräknas som enhetspris x antal.

Pris- och radbeloppen visas med eller utan omsättningsskatt beroende på vad du valde i fältet Priser
inkl. moms på kundkortet.

12. Om du vill ge en rabatt kan du ange ett procenttal i fältet radrabatt %. Värdet i fältet Radbelopp
uppdateras i enlighet därmed.

Om du har ställt in särskild artikelpriser på snabbfliken Försäljningspriser och
försäljningsradrabatter på kund- eller artikelkortet uppdateras priset och beloppet på
försäljningsraden automatiskt om de överenskomna prisvillkorna uppfylls. Mer information finns i
Registrera försäljningspris, rabatt och betalningsavtal.

13. Upprepa moment 9 till 12 för varje produkt som du vill fakturera kunden för.



 Registrera betalningar

NOTENOTE

Fälten för summor under raderna uppdateras automatiskt när du skapar eller ändrar rader för att visa
de belopp som ska bokföras i redovisningen.

I sällsynta fall kan de bokförda beloppen avvika från vad som visas i fälten för summor. Det beror vanligtvis på
att du avrundar beräkningar när det gäller moms.

Om du vill kontrollera vilka belopp som faktiskt bokförs, kan du använda sidan Statistik sidan som tar hänsyn
till de avrundade beräkningarna. Om du väljer åtgärden Släpp kommer fälten för summor dessutom att
uppdateras så att de omfattar de avrundade beräkningarna.

14. I fältet Fakturarabatt anger du ett belopp som ska dras från värdet som visas i fältet Totalt inkl.
moms.

Om du har ställt in fakturarabatter för kunden, då infogas det angivna procentsatsvärdet automatiskt i
fältet Fakturarabatt % om kriteriet uppfylls, och det relaterade beloppet infogas i fältet Inv.
Rabattbelopp exkl. moms. Mer information finns i Registrera försäljningspris, rabatt och
betalningsavtal.

15. När försäljningsfakturaraderna slutförda väljer du åtgärden Bokföra och skicka.

Dialogrutan Bokför och skicka bekräftelse visar kundens standardmetod för mottagning av dokument. Du
kan ändra utskicksmetoden genom att välja sökknappen för fältet Skicka dokument till. Mer information
finns i Skapa Dokumentutskicksprofiler.

Relaterade artiklar och kundtransaktionerna skapas nu i systemet, och försäljningsfakturan matas ut som ett
PDF-dokument. Försäljningsfakturan tas bort från listan över försäljningsfakturor och ersätts med ett nytt
dokument i listan över bokförda försäljningsfakturor.

Beroende på ditt företagsbehov kan du få betalt och registrera den betalningen på olika sätt: manuellt,
automatiskt eller via betalningstjänster.

Du kan bearbeta betalningar direkt från kundkortet. Använd åtgärden registrera kundbetalningar för att få
en översikt över obetalda fakturor för den kunden. Markera sedan fakturan som betald delvis eller helt.
Denna betalningsavstämning behandlar dina kundbetalningar genom att matcha mottagna belopp på ditt
bankkonto med relaterade obetalade försäljningsfakturor och sedan bokföra betalningarna. Mer information
finns i Så här stämmer du av betalningar individuellt.

I företagsmiljöer där kunden betalar en tid efter leveransdatum enligt betalningsvillkor, en bokförd
försäljningsfaktura förblir öppen (obetalda) till Kundreskontraavdelningen verifierar att betalning tagits emot
och gäller betalningen för den bokförda försäljningsfaktura. Detta kan göras manuellt eller automatiskt. Mer
information finns i Stäm av kundbetalningar med inbetalningsjournalen eller från
kundreskontratransaktioner och Stämma av betalningar genom att använda automatisk koppling.

I företagsmiljöer där kunden betalar direkt, till exempel genom PayPal eller kontanter, betalningen bokförs
direkt när du bokför försäljningsfakturan, d.v.s. stängs den bokförda försäljningsfakturan som i sin helhet. Du
väljer relevant metod i fältet Kod för betalningsmetod på försäljningsordern. Se under steg 8. För
elektroniska betalningar såsom PayPal, måste du även fylla i fältet betalningstjänst. Mer information finns i
Aktivera kundbetalningar via betalningstjänster.

Du kan även skapa direktbetalade fakturor för icke-registrerade kunder genom att definiera ett ”kontant”
kundkort som du refererar till på försäljningsfakturan. Mer information finns i Skapa kontantkunder.



Se även
Försäljning
Konfigurera försäljning
Lagersaldo
Skicka dokument som e-post
Bulkfakturering från Microsoft Bookings i Business Central 
Arbeta med Business Central



Sälja produkter
2019-10-14 • 8 minutes to read

NOTENOTE

Du kan skapa en försäljningsorder eller försäljningsfaktura för att registrera en överenskommelse med en kund
om att sälja vissa produkter till vissa leverans- och betalningsvillkor.

Du måste använda försäljningsorder om din försäljningsprocess kräver att du t.ex. kan leverera delar av en orderkvantitet
eftersom hela kvantiteten inte är tillgängliga på en gång. Om du säljer artiklar genom att leverera direkt från din
leverantör till kunden, som en direktleverans, måste du även använda försäljningsorder. För mer information finns i
Utföra direktleveranser. I alla andra aspekter fungerar försäljningsorder på samma sätt som försäljningsfakturor. Mer
information finns i Så här fakturerar du försäljningsaktiviteter.

Du kan förhandla med kunden genom att först skapa förs.offerter, som du kan omvandla till en
försäljningsorder när du instämmer om försäljningen. Mer information finns i Gör försäljningsoffert.

När kunden har bekräftat avtalet, till exempel efter en offertprocess, skickar du en orderbekräftelse för att
registrera dina åtagande att leverera produkterna enligt överenskomment.

När du har levererat produkterna, antingen helt eller delvis, bokför du försäljningsordern som levererade eller
som levererade och fakturerade för att skapa kundreskontratransaktioner i systemet. När du bokför
försäljningsorder, kan du också e-posta dokument som en PDF-bilaga. Du kan använda ifylld e-postbrödtext
med en sammanfattning av ordern och betalningsinformationen, till exempel en länk till PayPal. Mer
information finns i Skicka dokument via e-post.

I företagsmiljöer där kunden betalar en tid efter leveransdatum enligt betalningsvillkor, en bokförd
försäljningsfaktura förblir öppen (obetalda) till Kundreskontraavdelningen verifierar att betalning tagits emot
och gäller betalningen för den bokförda försäljningsfaktura. Mer information finns i Stämma av betalningar
genom att använda automatisk koppling.

I företagsmiljöer där kunden betalar direkt, till exempel genom PayPal eller kontanter, betalningen bokförs
direkt när du bokför försäljningsordern som fakturerad, d.v.s. stängs den bokförda försäljningsfakturan som i
sin helhet. Du väljer relevant metod i fältet Kod för betalningsmetod på försäljningsordern. Se under steg 8.
För elektroniska betalningar såsom PayPal, måste du även fylla i fältet betalningstjänst. Mer information finns
i Aktivera kundbetalningar via betalningstjänster.

Du kan även skapa direktbetalade order för icke-registrerade kunder genom att definiera ett ”kontant”
kundkort som du refererar till på försäljningsorder. Mer information finns i Skapa kontantkunder.

Det är enkelt att rätta eller avbryta en bokförd försäljningsfaktura som härrör från en försäljningsorder, innan
den har betalas. Det är användbart om du vill rätta till ett skrivfel eller om du kunden göra en ändring tidigt i
orderprocessen. Mer information finns i Så här kan du korrigera eller annullera obetalda försäljningsfakturor.
Om den bokförda försäljningsfakturan betalas, måste du skapa en försäljningskreditnota för att återföra
försäljningen. Mer information finns i Behandla försäljningsreturer eller annulleringar.

Artikelkortet kan vara av typen Lager, Service, eller Inte i lager för att ange om artikeln är en fysisk
inventeringsenhet, en arbetstidsenhet eller en fysisk enhet som inte hålls i inventeringen. Mer information finns
i Registrera nya artiklar . Försäljningsorderprocessen är samma för alla tre artikeltyper.

Du kan fylla i kundfälten på försäljningsorder på två sätt, beroende på om kunden redan har registrerats. Se
steg 2 och 3 i följande procedur.



Så här skapar du försäljningsorder

NOTENOTE

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Försäljningsorder och välj sedan relaterad länk.

2. Ange namnet på en befintlig kund i fältet Kund.

Andra fält på sidan Försäljningsorder fylls nu i med standardinformation om den valda kunden. Om
kunden inte är registrerad, gör så här :

3. Ange namnet på en ny kund i fältet Kund.

4. Välj knappen ja i dialogrutan om registrering av den nya kunden.

5. Välj en mall det nya kundkortet ska baseras på sidan Välj en mall för en ny kund och välj sedan
knappen OK.

Ett nytt kundkort öppnas med förifylld information från den markerade kundmallen. Fältet Namn
förifylls med nya kundens namn som du har angett på Försäljningsordern.

6. Fortsätt att fylla de återstående fälten på kundkortet. Mer information finns i Registrera nya kunder.

7. Välj OK för att gå tillbaka till sidan Förs.order, när du har slutfört kundkortet.

Flera fält i Försäljningsorder är nu ifyllda med information som du har angett på det nya kundkortet.

8. På sidan Förs.order fyller du i de återstående fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du
vill läsa en kort beskrivning.

Om du tillåter att kunden betalar direkt, till exempel via kreditkort eller PayPal, fyll sedan i fältet betalningssätt.
Betalningen registreras sedan när du bokför försäljningsordern som fakturerad. Om du väljer kontant registreras
betalning på ett angivet motkonto.

Du är nu redo att fylla i Försäljningsorderraderna med lagerförda artiklar eller tjänster som du vill sälja
till kunden.

Om du har ställt in återkommande försäljningsrader för kunden, till exempel en månatlig
återanskaffningsorder, kan du infoga de här raderna på ordern, genom att välja åtgärden Hämta
återkommande försäljningsrader.

9. Ange numret på en lagerförd artikel eller service på snabbfliken Rader Snabbfliken, i Artikel fältet.

10. Skriv det antal artiklar som ska säljas i fältet Kvantitet.

För artiklar av typen Tjänst är kvantiteten en tidsenhet, till exempel timmar, enligt fältet Enhetskod på raden.

Fältet Radbelopp uppdateras och visar värdet i fältet Enhetspris multiplicerat med värdet i fältet
Kvantitet.

Pris- och radbeloppen visas med eller utan omsättningsskatt beroende på vad du valde i fältet Priser
inkl. moms på kundkortet.

11. Ange ett värde i procent, om du vill bevilja kunden en rabatt på produkten i fältet Radrabatt %. Värdet i
fältet Radbelopp uppdateras i enlighet därmed.

Om du har ställt in särskild artikelpriser på snabbfliken Försäljningspriser och



NOTENOTE

försäljningsradrabatter på kund- eller artikelkortet uppdateras priset och beloppet på offertraden
automatiskt om de överenskomna prisvillkorna uppfylls. Mer information finns i Registrera
försäljningspris, rabatt och betalningsavtal.

12. Ange en text i fältet Beskrivning på en tom rad för att lägga till en kommentar om offertraden som
kunden kan se på den utskrivna offerten.

13. Upprepa moment 9 till 12 för varje artikel som du vill att sälja till kunden.

Summorna under raderna beräknas automatiskt när du skapar eller ändrar rader.

14. Ett nytt kundkort visar information från den markerade kundmallen. Fyll i resterande fält. Mer
information finns i Registrera nya kunder.

15. Välj OK för att gå tillbaka till sidan Förs.order, när du har slutfört kundkortet.

Flera fält i Försäljningsorder är nu ifyllda med information som du har angett på det nya kundkortet.

16. På sidan Förs.order fyller du i de återstående fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du
vill läsa en kort beskrivning.

Du är nu klar att fylla i försäljningsorderraderna för produkter som du säljer till kunden eller för en
transaktion med den kund som du vill registrera en post i ett redovisningskonto.

Om du har ställt in återkommande försäljningsrader för kunden, till exempel en månatlig
återanskaffningsorder, kan du infoga de här raderna på ordern, genom att välja åtgärden Hämta
återkommande försäljningsrader.

17. På snabbfliken rader i fältet typ väljer du vilken typ av produkt, kostnad eller transaktion som du vill
bokföra för kunden med försäljningsraden.

18. I fältet Nr. väljer du en post som ska bokföras enligt värdet i fältet Typ.

Du lämnar fältet Nr. tomt i följande fall:

Om raden är avsedd för en kommentar. Skriv kommentaren i fältet Beskrivning.
Om raden är avsedd för en katalogartikel. Välj åtgärden Markera katalogartiklar. Mer information
finns i Arbeta med katalogartiklar .

19. I fältet Antal anger du hur många enheter av produkt, kostnad eller transaktion som registreras på
raden för kunden.

Om artikeln är av typen Tjänst, eller fältet Typ innehåller Resurs, är kvantiteten en tidsenhet, till exempel timmar,
enligt fältet Enhetskod på raden. Mer information finns i Ställa in måttenheter.

Värdet i fältet Radbelopp beräknas som enhetspris x antal.

Pris- och radbeloppen visas med eller utan omsättningsskatt beroende på vad du valde i fältet Priser
inkl. moms på kundkortet.

20. Om du vill ge en rabatt kan du ange ett procenttal i fältet radrabatt %. Värdet i fältet Radbelopp
uppdateras i enlighet därmed.

Om du har ställt in särskild artikelpriser på snabbfliken Försäljningspriser och
försäljningsradrabatter på kund- eller artikelkortet uppdateras priset och beloppet på
försäljningsraden automatiskt om de överenskomna prisvillkorna uppfylls. Mer information finns i
Registrera försäljningspris, rabatt och betalningsavtal.



Se även

NOTENOTE

21. Upprepa moment 9 till 12 för varje produkt som du vill att sälja till kunden.

Fälten för summor under raderna uppdateras automatiskt när du skapar eller ändrar rader för att visa de
belopp som ska bokföras i redovisningen.

I sällsynta fall kan de bokförda beloppen avvika från vad som visas i fälten för summor. Det beror vanligtvis på att
du avrundar beräkningar när det gäller moms.

Om du vill kontrollera vilka belopp som faktiskt bokförs, kan du använda sidan Statistik sidan som tar hänsyn till
de avrundade beräkningarna. Om du väljer åtgärden Släpp kommer fälten för summor dessutom att uppdateras
så att de omfattar de avrundade beräkningarna.

22. I fältet Fakturarabatt anger du ett belopp som ska dras från värdet som visas i fältet Totalt inkl.
moms.

Om du har ställt in fakturarabatter för kunden, då infogas det angivna procentsatsvärdet automatiskt i
fältet Fakturarabatt % om kriteriet uppfylls, och det relaterade beloppet infogas i fältet Inv.
Rabattbelopp exkl. moms. Mer information finns i Registrera försäljningspris, rabatt och
betalningsavtal.

23. Att enbart leverera en del av orderkvantiteten , anger denna kvantitet i Ant. att utleverera. Värdet
kopieras till Ant. att fakturera.

24. För att enbart fakturera en del av den levererade kvantiteten , anger du denna kvantitet i Ant. att
fakturera. Antalet kan inte vara högre än värdet i fältet Ant. att utleverera.

25. När försäljningsorderraderna slutförda väljer du åtgärden Bokföra och skicka.

Dialogrutan Bokför och skicka bekräftelse visar kundens standardmetod för mottagning av dokument. Du
kan ändra utskicksmetoden genom att välja sökknappen för fältet Skicka dokument till. Mer information
finns i Skapa Dokumentutskicksprofiler.

Relaterade artiklar och kundtransaktionerna skapas nu i systemet, och försäljningsorder matas ut som ett PDF-
dokument. När försäljningsordern bokförs helt tas den bort från listan över försäljningsorder och ersätts med
nya dokument i listan över bokförda försäljningsfakturor och listan över bokförda försäljningsleveranser.

Försäljning
Konfigurera försäljning
Lagersaldo
Skicka dokument som e-post
Arbeta med Business Central



Bokföra försäljning
2019-10-14 • 2 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

Se även

Under menyn Bokföring i ett försäljningsdokument kan du välja mellan följande bokföringsfunktioner :

Bokföra
Bokför och nytt
Bokför och skicka
Förhandsgranska bokföring
Fakturautkast
Proformafaktura
Testa rapport

När du har fyllt i alla raderna och skrivit in all information på försäljningsordern kan du bokföra den. Här skapas
en leverans och en faktura.

När en försäljningsorder bokförs, uppdateras kundens konto, redovisningen och artikeltransaktionerna.

För varje försäljningsorder skapas en försäljningstransaktion i tabellen Redovisningstransaktion. Dessutom
skapas en transaktion på kundens konto i tabellen Kundreskontra och en redovisningstransaktion på det
relevanta kontot för leverantörsreskontra. Dessutom kan bokföring av inköpsordern resultera i en
momstransaktion och en redovisningstransaktion för rabattbeloppet. Huruvida rabattransaktionen bokförs eller
inte beror på innehållet i fältet Rabattbokföring på sidan Försäljningsinställningar.

För varje orderrad skapas en artikeltransaktion i tabellen Artikeltransaktion (om försäljningsraden innehåller
artikelnummer) eller en redovisningstransaktion i tabellen Redovisningstransaktion (om försäljningsraden
innehåller ett redovisningskonto). Därutöver registreras order alltid i tabellerna Utleveranshuvud och
Försäljningsfakturahuvud.

När du bokför en order kan du skapa både en utleverans och en faktura. Detta kan göras samtidigt eller oberoende av
varandra. Du kan också skapa en delutleverans och en delfaktura genom att fylla i fältet Ant. att utleverera och Ant. att
fakturera på de enskilda försäljningsorderraderna innan du bokför. Observera att du inte kan skapa en faktura för något
som inte har utlevererats. D.v.s. innan du kan fakturera måste du ha registrerat en leverans alternativt välja att leverera och
fakturera samtidigt.

Du kan bokföra eller bokföra och skriva ut. Om du väljer Bokför och Skriv ut, skrivs en rapport ut när ordern
bokförs. Du kan även välja funktionen Bokför batch-jobb som ger dig möjlighet att bokföra fler fakturor
samtidigt. Mer information finns i Bokföra flera dokument på samma gång.

När bokföringen är slutförd tas de bokförda försäljningsraderna bort från ordern. Du får ett meddelande när
bokföringen är slutförd. Sedan kan du se de bokförda transaktionerna på de olika sidorna som innehåller bokförda
transaktioner, t.ex. sidorna Leverantörsreskontratransaktion, Redovisningstransaktion, Artikeltransaktion,
Bokförda försäljningsutleveranser och Bokförda försäljningsfakturor.

Du kan redigera vissa fält i bokförda försäljningsdokument, till exempel fältet Godsupplysningsnr. . Mer
information finns i Redigera bokförda dokument.



Försäljning
Bokföra flera dokument på samma gång
Redigera bokförda dokument
Skicka dokument som e-post
Korrigera eller makulera obetalda försäljningsfakturor
Söka efter sidor och information med berätta
Arbeta med Business Central



Skapa återkommande försäljnings- och inköpsrader
2019-10-14 • 3 minutes to read

Så här skapar du standardförsäljningsrader

NOTENOTE

Så här tilldelar du standardförsäljningsrader till kunder

ALTERNATIV BESKRIVNING

Manuell Du måste manuellt söka efter och markera en
återkommande försäljningsrad för kunden.

Om du ofta behöver skapa försäljnings- och inköpsrader med liknande information, kan du ställa in
standardraderna så att du sedan kan infoga på återkommande försäljning och inköpsdokument, till exempel för
återkommande påfyllningsorder.

I följande procedur visas hur du arbetar med in standardförsäljningsrader på en försäljningsfaktura. Den
fungerar på ungefär samma sätt för alla andra försäljningsdokument och för alla inköpsdokument.

1. Välj ikonen  och ange Standard förs.rader och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Standard förs.rader väljer du åtgärden Ny.
3. I snabbfliken Allmänt fyller du i nödvändiga fält. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort

beskrivning.
4. I snabbfliken Rader ange information i fälten för att förbereda försäljningsrader som återspeglar de

standardrader som du förväntar dig att använda som återkommande rader på försäljningsdokument.

Du kan inte definiera priser på standardförsäljningsrader eftersom priser, rabatter och så vidare beräknas på de faktiska
försäljningsdokument när du infogar standardförsäljningsraderna.

Tilldela en eller flera standardförsäljningsrader till en kund, så att de blir tillgängliga att infoga i
försäljningsdokument för kunden.

1. Välj ikonen  och ange Kunder och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna kortet för ett relevant kund.
3. Välj åtgärden Få återkommande förs.rader.
4. På sidan Återkommande försäljningsrader, välj koderna för återkommande försäljningsrader som du vill

infoga i ett försäljningsdokument för kunden.
5. Fyll i ytterligare fält för att definiera när, hur och var återkommande försäljningsraderna ska användas.
6. I de fyra fälten där du väljer hur raderna infogas på fyra typer av dokument, väljer du ett av följande

alternativ:



 

Automatiskt Om det finns flera återkommande försäljningsrader för
kunden, får du ett meddelande där du kan välja vilken som
ska infogas. Om det bara finns en återkommande
försäljningsrad kommer den att infogas automatiskt.

Observera att detta endast fungerar om det nya dokumentet
har skapats från en dokumentlista, t.ex. genom att välja ny
åtgärd Ny på sidan Försäljningsorder. Det fungerar inte om
dokumentet har skapats från ett kundkort, till exempel.

Fråga alltid Ett meddelande visas och alla befintliga återkommande
försäljningsrader visas så att du kan välja ett.

ALTERNATIV BESKRIVNING

För att infoga återkommande försäljningsrader i en försäljningsfaktura

Så här: skapa flera försäljningsfakturor utifrån
standardförsäljningskoder

NOTENOTE

Om det finns återkommande försäljningsrader för kunden, kan du infoga dem i alla typer av
försäljningsdokument, t.ex. en försäljningsfaktura. Om du har aktiverat det aktuella meddelandet får du
information om återkommande försäljningsrader finns.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Fakturor och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna den försäljningsfaktura du vill infoga en eller flera standardförsäljningsrader på.

3. Välj åtgärden få återkommande förs.rader.

4. På sidan återkommande försäljningsrader välj sökknappen i fältet kod och välj sedan en uppsättning
standardförsäljningsrader.

För att använda återkommande rader tillsammans med batch-jobbet Skapa återkommande fakturor måste du
även fylla i fälten Giltigt från den och Giltigt till den på sidan återkommande försäljningsrader. För mer
information, se Så här: skapa flera försäljningsfakturor utifrån standardförsäljningskoder.

5. Välj OK för att infoga standardförsäljningsraderna på fakturan, där du kan använda eller redigera
informationen.

Du kan använda batch-jobbet Skapa återkommande försäljningsfakt. för att skapa försäljningsfakturor enligt
standardförsäljningsrader som tilldelats till kunderna och med bokföringsdatum som infaller inom de
giltighetsdatum som du anger på standardförsäljningsraden.

På sidan Återkommande försäljningsrader kan du också ange en metod för autogirobetalning och medgivande för
autogiro. De försäljningsfakturor som skapas med batch-jobbet Skapa återkommande försäljningsfakt. tar sedan med
information som krävs för att kräva betalning för försäljningsfakturorna med SEPA-autogiro. Mer information finns i kräva
in betalningar med SEPA direktdebitering.

1. Välj ikonen  och ange Skapa återkommande försäljningsfakturor och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Skapa återkommande försäljningsfakt. fyller du i de fälten efter behov.



Se även

3. I fältet kodfilter anger du koden för standardförsäljningsrader som tilldelats kunden som du vill skapa
fakturor för.

4. Välj OK.

Fakturor skapas för kunder med den angivna standardkundförs.koden och angiven information om
direktdebitering, för bokföring på det angivna datumet.

Försäljning
Arbeta med Business Central



 

Skapa direktleveranser
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här skapar du försäljningsorder för direktleveranser

Så här skapar du inköpsorder för direktleverans

Om du vill se den länkade inköpsordern från försäljningsordern

Så här bokför du en direktutleverans

Direktleverans innebär leverans av artiklar från någon av företagets leverantörer direkt till någon av företagets
kunder.

När en försäljningsorder har markerats för direktleverans och du skapar en inköpsorder som anger kunden i
fältet Leverans, Kundadress kan du länka de två dokumenten och på så sätt instruera leverantören att leverera
direkt till kunden.

För att förbereda en direktleverans skapar du en försäljningsorder för en artikel som vanligt, förutom att du
måste ange på försäljningsraden att försäljningen kräver direktleverans.

1. Skapa en försäljningsorder för en artikel. Mer information finns i Sälja produkter.
2. På försäljningsorderraden för direktleveransartikeln markerar du kryssrutan Direktleverans. Använda

funktionen Välj kolumner om fältet inte visas. Mer information finns i Anpassa din arbetsyta.

Om du vill förbereda en direktleverans för den artikel som ska säljas kan du skapa en inköpsorder som vanligt
förutom att du måste ange på inköpsordern att den ska levereras till din kund och inte till dig själv.

1. Skapa en inköpsorder. Fyll inte i några fält på raderna. Mer information finns i Registrera inköp.
2. Välj Kundadress i fältet Leverans.
3. I fältet Kund markerar du kunden som du säljer till.
4. Välj åtgärden Direktleverans och välj sedan åtgärden Hämta förs.order.
5. På sidan Försäljningslista väljer du den försäljningsorder som du förberedde i Så här skapar du

försäljningsorder för direktleveranser.
6. Välj knappen OK.

Radinformationen från försäljningsordern infogas på inköpsorderraden.

Du kan nu instruera leverantören att leverera artiklarna till kunden, till exempel genom att e-posta inköpsordern
som en PDF.

Markera försäljningsordern direktleverans, välj åtgärden Order, välj åtgärden Direktleverans och välj sedan
åtgärden Inköpsorder.

När leverantören har levererat artiklarna kan du bokföra försäljningsordern som levererad. Du kan också bokföra
inköpsordern, men endast med alternativet Ta emot tills försäljningsordern har fakturerats.

 Att  skapa en försäljningsorder för en direkt leverans

1. Välj ikonen  och ange Försäljningsorder och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna den försäljningsorder som du skapade i .
3. I fältet Levereras antal anger du hur många av orderkvantiteten som ska levereras, hela eller delvis

orderkvantitet.



Se även

4. Välj åtgärden Bokför eller Bokför och skicka.
5. Markera antingen alternativet Leverera för att fakturera senare eller alternativet Leverera och fakturera för

att fakturera omedelbart.

Skapa specialorder
Köpa artiklar för en försäljning
Sälja produkter
Registrera inköp
Försäljning
Lagersaldo
Arbeta med Business Central



Skapa specialorder
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här skapar du en specialorder

NOTENOTE

Se även

Du kan skapa en specialorder för en specifik katalogartikel som inte finns i lagret och som ska levereras till en
specifik kund. Leverantören levererar artikeln till distributionslagret så att du sedan kan leverera den till kunden,
som en enskild leverans eller tillsammans med andra artiklar på en annan order.

Specialorder anger att inköps- och försäljningsordern är länkade för att säkerställa att den specifika
katalogartikeln plockas och levereras till kunden.

Innan den här funktionen kan användas måste de kund-, leverantörs- och artikelkort som behövs för ordern
läggas upp.

1. Välj ikonen  och ange Försäljningsorder och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny. Skapa och fyll i försäljningsorder för artikeln. Mer information finns i Sälja produkter.

3. Fyll i försäljningsraden på snabbfliken Rader . I fältet Inköpskod, välj en inköpskod som har fältet
Specialorder markerat.

Därefter måste du skapa en inköpsorder från ett inköpsförslag.

4. Välj ikonen  och ange Inköpsförslag och välj sedan relaterad länk.

5. Välj åtgärden Specialorder och väljer sedan åtgärden Hämta förs.order.

6. På sidan Hämta förs.order visar resultat där Verifikationsnr är numret på försäljningsordern. Välj OK. En
inköpskalkylarksrad skapas för artikeln.

7. På inköpskalkylarksraden, i fältet Åtgärdsmeddelande, väljer du Ny.

8. På sidan Inköpsförslag väljer du åtgärden Verkställ åtgärdsmeddelande. Sidan Skapa inköpsorder
visas. Välj knappen OK.

Du får meddelande om att inköpsorderna har skapats. Välj OK.

En inköpsorder som skapas som en specialorder för en försäljningsorder respekteras av planeringssystemet när
behov och tillgång balanseras. Det innebär att inköpsordern (tillgång) förblir länkad till försäljningsordern (behov)
även om inköpsorden kan tillgodose ett annat, tidigare behov. Mer information finns i Designdetaljer:
Partiformningsmetoder.

Du kan använda funktionen Specialorder om artikeln redan har reserverats. Därför, för artiklar som säljs på särskilda order,
kontrollera att fältet Reservera på artikelkortet har angetts till alltid.

Arbeta med katalogartiklar
Försäljning
Skapa direktleveranser
Designdetaljer: Partiformningsmetoder



Arbeta med Business Central



Korrigera eller makulera obetalda försäljningsfakturor
2019-10-14 • 2 minutes to read

NOTENOTE

ÅTGÄRD BESKRIVNING

Korrigera Den bokförda försäljningsfakturan avbryts. En ny
försäljningsfaktura med samma information skapas. Du kan
göra rättningen och sedan fortsätta försäljningsprocessen.
Den nya försäljningsfakturan har ett annat antal än den
ursprungliga försäljningsfakturan. En korrigerande
försäljningskreditnota skapas automatiskt och bokförs för att
makulera den ursprungligt bokförda försäljningsfakturan. På
den först bokförda försäljningsfakturan är kryssrutorna
Avbruten och Betalad markerade.

Annullera Den bokförda försäljningsfakturan avbryts. En korrigerande
försäljningskreditnota skapas automatiskt och bokförs för att
makulera den ursprungligt bokförda försäljningsfakturan. På
den först bokförda försäljningsfakturan är kryssrutorna
Avbruten och Betalad markerade.

Korrigera en bokförd försäljningsfaktura

Du kan korrigera eller annullera en bokförd försäljningsfaktura. Det är användbart om du gör ett fel, eller om
kunden begär ett ändring.

När en bokförd försäljningsfaktura har betalts helt eller delvis, kan du inte rätta eller annullera den från själva den bokförda
försäljningsfakturan. I stället måste du manuellt skapa en försäljningskreditnota för att makulera försäljningen och för att
ersätta kunden, alternaivt hanterat med en försäljningsreturorder. Mer information finns i Behandla försäljningsreturer eller
annulleringar.

På sidan Bokförd försäljningsfaktura kan du välja åtgärden Korrigera eller Avbryt för att utföra de åtgärder
som beskrivs i följande tabell.

När du uppdaterar eller avbryter en bokförd försäljningsfaktura gäller den korrigerande försäljningskreditnotan
för alla redovisnings- och inventeringstransaktioner som skapades när den ursprungliga försäljningsfakturan
bokfördes. Det återför den bokförda försäljningsfakturan i dina ekonomiska transaktioner och lämnar bokförd
korrigering av försäljningskreditnota för din verifieringskedja.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Bokförd försäljningsfakturor och välj sedan relaterad länk.

2. Markera den bokförda försäljningsfakturan som du vill korrigera.

Om kryssrutan Avbruten kan du inte rätta den bokförda försäljningsfakturan, eftersom den redan har korrigerats
eller annullerats.

3. På sidan Bokförd försäljningsfaktura väljer du åtgärden korrigera.



Avbryta en bokförd försäljningsfaktura

Se även

4. En ny försäljningsfaktura med samma information skapas där du kan göra rättningen. Fältet Avbruten på
den först bokförda försäljningsfakturan ändras till Ja.

En försäljningskreditnota skapas automatiskt och bokförs för att makulera den ursprungligt bokförda
försäljningsfakturan.

5. Välj åtgärden Visa korrigerande kreditnota för att visa de bokförda försäljningskreditnotorna som
annullerar den ursprungliga bokförda försäljningsfakturan.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Bokförd försäljningsfakturor och välj sedan relaterad länk.

2. Markera den bokförda försäljningsfakturan som du vill annullera.

Om kryssrutan Avbruten kan du inte avbryta den bokförda försäljningsfakturan, eftersom den redan har
korrigerats eller annullerats.

3. På sidan Bokförd försäljningsfaktura väljer du åtgärden Annullera.

En försäljningskreditnota skapas automatiskt och bokförs för att makulera den ursprungligt bokförda
försäljningsfakturan. Fältet Avbruten på den först bokförda försäljningsfakturan ändras till Ja.

4. Välj åtgärden Visa korrigerande kreditnota för att visa de bokförda försäljningskreditnotorna som
annullerar den ursprungliga bokförda försäljningsfakturan.

Försäljning
Konfigurera försäljning
Skicka dokument som e-post
Arbeta med Business Central
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NOTENOTE

Lagerkostnad

FUNKTION DESCRIPTION

Om en kund vill returnera artiklar eller få återbetalning för artiklar eller tjänster du har sålt och få betalning för
detta, måste du skapa och bokföra en försäljningskreditnota som anger begärd ändring. Du kan skapa
försäljningskreditnotan direkt från den bokförda försäljningsfakturan med rätt fakturainformation, eller skapa en
ny försäljningskreditnota med kopierad fakturainformation.

Om du behöver mer kontroll över försäljningsreturprocessen, till exempel distributionslagerdokument för
artikelhantering eller bättre överblick när du tar emot artiklar från flera försäljningsdokument med en
försäljningsretur, kan du skapa försäljningsreturorder. En försäljningsreturorder utför automatiskt den relaterade
försäljningskreditnotan och andra returrelaterade dokument, till exempel en ersättningsförsäljningsorder, om
detta behövs. Mer information finns i avsnittet Att skapa en försäljningsreturorder baserat på minst ett bokfört
försäljningsdokument.

Om en bokförd försäljningsfaktura ännu inte har betalts, kan du använda funktionen Korrigera eller Avbryt på den
bokförda försäljningsfakturan för att återföra transaktioner. Dessa funktioner fungerar bara för obetalda fakturor, och de har
inte stöd delleveranser returer eller annulleringar. Mer information finns i Så här kan du korrigera eller annullera obetalda
försäljningsfakturor.

En retur eller en återbetalning kan relatera till endast några av artiklarna eller tjänsterna på den ursprungliga
försäljningsfakturan. I så fall måste du redigera information på raderna i försäljningskreditnotan eller
försäljningsreturorden. När du bokför försäljningskreditnotan eller försäljningsreturorden, kan
försäljningsdokumenten, som påverkas av ändringen återföras, och en återbetalning skapas för kunden. Mer
information finns i Gör betalningar.

Förutom den ursprungliga bokförda försäljningsfakturan kan du koppla försäljningskreditnotan eller
försäljningsreturorden till andra försäljningsdokument, t.ex en annan bokförd försäljningfaktura, eftersom
kunden också returnerar artiklarna som har levererats med den fakturan.

Du kan skicka den bokförda försäljningskreditnotan till kunden för att bekräfta returen eller avbryt och att
meddela att det relaterade värdet ska ersättas, till exempel när artiklar returneras.

Bokföringen av kreditnota återställer även eventuella kostnader som har tilldelats det bokförda dokumentet så att
artikelns värdetransaktioner är samma som innan artikelkostnaden har tilldelats.

Om du vill behålla rätt lagervärdering vill du vanligtvis föra tillbaka de returnerade artiklarna i lagret till den
styckkostnad som de såldes för, inte till deras aktuella styckkostnad. I programmet kallas detta för exakt
kostnadsåterföring.

Två funktioner finns för att fördela exakt kostnadsåterföring automatiskt.



 

Funktionen Hämta bokförda dokumentrader som ska
återföras på sidan Försäljningsreturorder

Kopiera rader för en eller flera bokförda dokument som ska
återföras till försäljningsreturorden. Mer information finns i
avsnittet Att skapa en försäljningsreturorder baserat på minst
ett bokfört försäljningsdokument.

Funktionen Kopiera dokument på sidan
Försäljningskreditnota och Försäljningsreturorder

Kopierar både huvudet och raderna av ett bokfört dokument
som ska återföras.

Kräver att kryssrutan exakt kostnadsåterföring är
markerad på sidan Försäljningsinställningar.

FUNKTION DESCRIPTION

Skapa en ny försäljningskreditnota från en bokförd försäljningsfaktura.

För att tilldela exakt kostnadsåterföring manuellt, måste du välja fältet Koppla från artikellöpnr på alla typer av
rader för returdokument och välj sedan numret på den ursprungliga försäljningstransaktionen. Då länkas
försäljningskreditnota till den ursprungliga försäljningstransaktionen och säkerställs att artikeln värderas till
ursprunglig styckkostnad.

Mer information finns i Designdetaljer: Lagerkostnad

1. Välj ikonen  och ange Bokförd försäljningsfakturor och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan Bokförda försäljningsfakturor väljer du den bokförda försäljningsfakturan som du vill återföra
och väljer sedan åtgärden Skapa korrigerande kreditnota.

Försäljningskreditnotans huvud innehåller information från den bokförda försäljningsfakturan. Du kan
redigera detta, till exempel med ny information som behövs för returavtalet.

3. Redigera information på raderna enligt avtalet, till exempel antal artiklar som har returnerats, eller
beloppet som ska ersättas.

4. Välj åtgärden Koppla transaktioner.

5. På sidan Koppla kundtrans. markerar du raden med det bokförda försäljningsdokumentet som du vill
koppla försäljningskreditnota till, och väljer sedan åtgärden Koppla till ID .

Identifieraren för försäljningskreditnotan visas i fältet Koppla till ID .

6. I fältet Belopp att koppla anger du det belopp som du vill koppla om det är mindre än det ursprungliga
beloppet.

Längst ned på sidan Koppla kundtrans. kan du se det totala beloppet för att koppla för att återföra alla
berörda transaktioner, nämligen när värdet i fältet Saldo är noll.

7. Välj OK. När du bokför försäljningskreditnotan kopplas den till de bokförda säljdokumenten.

När du har skapat eller redigerat de försäljningskreditnotarader som krävs och ett eller flera program
anges, kan du bokföra försäljningskreditnotan.

8. Välj åtgärden Bokför och skicka..

Dialogrutan Bekräftelse för bokför och utskick öppnas och visar kundens önskad utskicksmetod. Du kan
ändra utskicksmetoden genom att välja sökknappen för fältet Skicka dokument till. Mer information finns i
Skapa Dokumentutskicksprofiler.

De bokförda försäljningsdokumenten som du vill koppla kreditnotan till återförs nu, och en
betalningsåterbetalning kan skapas för kunden. Försäljningskreditnotan tas bort och ersätts med ett nytt



  

Skapa en ny försäljningskreditnota genom att kopiera en bokförd
försäljningsfaktura.

Att skapa en försäljningsreturorder baserat på minst ett bokfört
försäljningsdokument.

dokument i listan över bokförda försäljningskreditnotor.

1. Välj ikonen  och ange Försäljningskreditnotor och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Ny för att öppna en ny tom försäljningskreditnota.
3. Ange namnet på en befintlig kund i fältet Kund.
4. Välj åtgärden kopiera dokument.
5. På sidan Kopiera försäljningsdokument i fältet Dokumenttyp väljer du Bokförd faktura.
6. Välj fältet Dokumentnr för att öppna sidan Bokförda försäljningsfakturor och välj den bokförda

försäljningsfakturan som innehåller rader som du vill återföra.
7. Markera kryssrutan Beräkna om rader om du vill att de kopierade bokförda försäljningsfakturaraderna ska

uppdateras med ändringar av artikelpris och styckkostnad sedan fakturan bokfördes.
8. Välj OK. De kopierade fakturaraderna infogas i säljkreditnotan.
9. Slutför försäljningskreditnotan enligt vad som förklaras i Att skapa en försäljningskreditnota från en bokförd

försäljningsfaktura.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Försäljningsreturorder och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.

3. I snabbfliken Allmänt fyller du i nödvändiga fält.

4. På snabbfliken rader fyller du i raderna manuellt eller kopierar information från andra dokument för att
fylla i raderna automatiskt:

Du kan använda funktionen Hämta bokförda dokumentrader som ska återföras för att kopiera en
eller flera bokförda dokumentrader från ett eller flera bokförda dokument. Den här funktionen återför
alltid de exakta kostnaderna från den bokförda dokumentraden. Funktionen beskrivs i följande steg.
Du kan använda funktionen Kopiera dokument för att kopiera ett befintligt dokument till returordern.
Använd den här funktionen för att kopiera hela dokumentet. Det kan antingen röra sig om ett bokfört
dokument eller ett dokument som inte har bokförts ännu. Du kan bara aktivera exakt
kostnadsåterföring när kryssrutan Kräv exakt kost.återföring är markerad på sidan
Försäljningsinställningar.

5. Välj åtgärden Hämta bokförda dokumentrader som ska återföras.

6. Högst upp på sidan Bokförda försäljningsdokumentrader markerar du kryssrutan Visa endast rader
som kan återföras om du bara vill visa rader med antal som ännu inte har returnerats. Exempel: om
antalet på en bokförd försäljningsfaktura redan har returnerats kanske du inte vill returnera antalet i ett
nytt försäljningsreturdokument.

Det här fältet fungerar endast för bokförda utleveranser och bokförda fakturarader, inte för bokförda retur- eller
kreditnoterader.

Till vänster på sidan visas olika dokumenttyper, och siffran inom hakparentes visar hur många tillgängliga
dokument det finns av respektive dokumenttyp.



NOTENOTE

NOTENOTE

7. Välj i fältet Dokumenttypfilter vilken typ av bokförda dokumentrader som du vill använda.

8. Markera de rader som du vill kopiera till det nya dokumentet.

Om du använder Ctrl+A för att markera alla rader kopieras alla rader inom det filter som du har angett, men filtret
Visa endast rader som kan återföras ignoreras. Exempel: Du har filtrerat raderna efter ett angivet
dokumentnummer med två rader, där den ena raden redan har returnerats. Även om fältet Visa endast rader som
kan återföras markerats kopieras båda raderna om du trycker på Ctrl+A för att kopiera alla rader, i stället för bara
den rad som inte har återförts.

9. Klicka på OK om du vill kopiera raderna till det nya dokumentet.

Följande processer inträffar:

För bokförda dokumentrader av typen Artikel skapas en ny dokumentrad som är en kopia av den
bokförda dokumentraden, med det antal som ännu inte har återförts. Fältet Koppla från
artikellöpnr fylls i efter behov med numret på artikeltransaktionen för den bokförda
dokumentraden.

För bokförda dokumentrader som inte är av typen Artikel, t.ex. artikelomkostnader, skapas en ny
dokumentrad som är en kopia av den ursprungliga bokförda dokumentraden.

Fältet Styckkostnad (BVA) på den nya raden beräknas utifrån kostnaderna på motsvarande
artikeltransaktioner.

Om det kopierade dokumentet är en bokförd utleverans, inleverans, returinleverans eller
returutleverans beräknas à-priset automatiskt från artikelkortet.

Om det kopierade dokumentet är en bokförd faktura eller kreditnota kopieras à-priset,
fakturarabatterna och radrabatterna från den bokförda dokumentraden.

Om den bokförda dokumentraden innehåller artikelspårningsrader fylls fältet Koppla från
artikellöpnr på artikelspårningsraderna i automatiskt med de tillämpliga
artikeltransaktionsnumren från de bokförda artikelspårningsraderna.

När du kopierar från en bokförd faktura eller kreditnota kopieras eventuella fakturarabatter och
radrabatter, som var giltiga vid den tidpunkt då dokumentet bokfördes, från den bokförda dokumentraden
till den nya dokumentraden. Observera dock att om alternativet Beräkna fakturarabatt är aktiverat på
sidan Försäljningsinställningar beräknas fakturarabatten på nytt när du bokför den nya dokumentraden.
Det kan därför hända att radbeloppet för den nya raden inte är detsamma som radbeloppet för den
bokförda dokumentraden, beroende på den nya beräkningen av fakturarabatten.

Om en del av antalet på den bokförda dokumentraden redan har återförts, sålts eller förbrukats skapas en rad bara
för det antal som finns kvar i lager eller som inte har returnerats. Om hela antalet på den bokförda dokumentraden
har återförts skapas ingen ny dokumentrad.

Om varuflödet i det bokförda dokumentet är detsamma som i det nya dokumentet skapas en kopia av den
ursprungliga bokförda dokumentraden i det nya dokumentet. Fältet koppla-från artikellöpnr fylls inte i eftersom
exakt kostnadsåterföring inte är möjligt i det här fallet. T.ex. om du använder funktionen Hämta bokförda
dokumentrader som ska återföras för att hämta en bokförd försäljningskreditnotarad för en ny
försäljningskreditnota kopieras endast den ursprungliga bokförda kreditnotaraden till den nya kreditnotan.

10. På sidan Förs.returorder i fältet Returorsakskod för varje rad väljer du orsaken till returen.



Så här skapar du en ersättningsförsäljningsorder från en
försäljningsreturorder

Så här skapar du returrelaterade dokument från en
försäljningsreturorder

Så här skapar du en återlagringsavgift

Så här skapar du ett förs. tillägg

11. Välj åtgärden Bokföra.

Du kan behöva gottgöra kunden för någon försåld artikel genom att den ersätts med en annan. Artikeln kan
ersättas med en likadan eller någon annan. Den här situationen kan exempelvis uppstå om fel artikel av misstag
har levererats till kunden.

1. På sidan Förs.returorder för en aktiv returprocess på en tom rad skapar du en negativ transaktion för
ersättningsartikeln genom att ange ett negativt belopp i fältet Antal.

2. Välj åtgärden Flytta negativa rader.
3. På sidan Flytta negativa förs.rader fyller du i fälten efter behov.
4. Välj knappen OK. Den negativa raden för ersättningsartikeln bort från försäljningsreturordern och infogas på

en ny Försäljningsorder-sida. Mer information finns i Sälja produkter.

Du kan skapa ersättningsförsäljningsorder, inköpsreturorder och ersättningsförsäljningsorder automatiskt under
försäljningsreturprocessen. Detta är användbart i situationer där du vill hantera artiklar med garantier från
leverantörer.

1. På sidan Förs.returorder för en aktiv returprocess, väljer du åtgärden Skapa returrelaterade dokument.
2. I fältet Leverantörsnr anger du numret på en leverantör om du vill skapa leverantörsdokument automatiskt.
3. Om en returnerad artikel måste returneras till leverantören markerar du kryssrutan Skapa

inköpsreturorder.
4. Om returnerad en artikel måste beställas från leverantören markerar du kryssrutan Skapa inköpsorder.
5. Om du måste skapa en ersättningsförsäljningsorder markerar du kryssrutan Skapa förs.order.

Du kan behöva debitera kunder återlagringsavgift för att täcka hanteringskostnader för retur av någon artikel.
Det kan till exempel inträffa om någon kund av misstag beställt fel artikel eller ändrat sig när artikeln tagits emot.

Du kan bokföra den ökade kostnaden som en artikelomkostnad i en kreditnota eller en returorder och koppla
den till den bokförda leveransen. Följande tabell beskriver en försäljningsreturorder, men samma steg gäller för
en försäljningskreditnota.

1. Öppna sidan Förs.returorder för en aktiv returprocess.
2. På en ny rad , i fältet Typ väljer du Omkostnad (artikel).
3. Fyll i fälten för varje artikelomkostnadsrad. För mer information, se Använda artikelomkostnader till kontot

för ytterligare verksamhetskostnader

När du bokför försäljningsreturordern läggs återlagringsavgiften till det aktuella
försäljningstransaktionsbeloppet. På det här sättet kan du hålla lagervärderingen aktuell.

Du kan skicka en kreditnota med ett prisavdrag till en kund om de varor som levererats till kunden är skadade
eller om artiklarna inte levererades i tid.
Du kan bokföra det reducerade priset som en artikelomkostnad i en kreditnota eller en returorder och koppla den
till den bokförda leveransen. Följande tabell beskriver en försäljningskreditnota, men samma steg gäller för en



Så här kombinerar du returinleveranser

Så här kombinerar du returinleveranser manuelltSå här kombinerar du returinleveranser manuellt

Så här kombinerar du returinleveranser automatisktSå här kombinerar du returinleveranser automatiskt

försäljningsreturorder.

1. Välj ikonen  och ange Försäljningskreditnotor och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Ny för att öppna en ny tom försäljningskreditnota.
3. Fyll i kreditnotahuvudet med information om den kund som ska erhålla förs.tillägget.
4. På snabbfliken Rader i fältet Typ markerar du Debitering (artikel).
5. I fältet Nr. markerar du lämpligt värde för artikelomkostnaden.

Om du vill kan du skapa ett särskilt artikelomkostnadsnummer för förs.tillägg.
6. Ange 1 i fältet Antal.
7. Ange förs.tilläggets belopp i fältet A-pris.
8. Koppla prisavdraget som en artikelomkostnad till artiklarna i den bokförda leveransen. För mer information,

se Använda artikelomkostnader till kontot för ytterligare verksamhetskostnader När du har kopplat
prisavdraget går du tillbaka till sidan Försäljningskreditnota.

När du bokför försäljningsreturordern läggs förs.tillägget till det aktuella försäljningstransaktionsbeloppet. På det
här sättet kan du hålla lagervärderingen aktuell.

Du kan kombinera returinleveranser om kunden returnerar flera artiklar som finns på olika
försäljningsreturorder.

När artiklarna tas emot i lagret bokför du aktuella förs.returorder som mottagna. Bokförda returinleveranser
upprättas.

När du är klar att fakturera kunden kan du, i stället för att fakturera varje förs.returorder separat, skapa en
försäljningskreditnota och automatiskt kopiera de bokförda returinleveransraderna till detta dokument. Därefter
kan du bokföra försäljningskreditnotan och på vanligt sätt fakturera alla öppna förs.returorder omgående.

Om du vill kombinera inleveranser måste kryssrutan Samlingsfakturering markeras på sidan Kundkort.

1. Välj ikonen  och ange Försäljningskreditnota och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.

3. I snabbfliken Allmänt fyller du i nödvändiga fält.

4. Välj åtgärden Hämta returinleveransrader.

5. Markera de returinleveransrader som ska ingå på kreditnotan:

Markera alla rader och klicka på OK om du vill infoga alla rader.

Markera raderna i fråga och klicka på OK om du vill infoga särskilda rader.

6. Om du har markerat fel leveransrad eller om du vill börja om kan du ta bort raderna på kreditnotan och
köra funktionen Hämta returinleveransrader på nytt.

7. Bokföra fakturan

Du kan ange att returinleveranser ska kombineras automatiskt och dessutom välja att bokföra kreditnotor
automatiskt med hjälp av funktionen Samlingsreturnering.

1. Välj ikonen  och ange Samlingsreturnering och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Samlingsreturnering fyller du i fälten för att välja relevanta returinleveranser.
3. Markera kryssrutan Bokför kreditnotor. I annat fall måste du manuellt bokföra de resulterande



Så här tar du bort en inlevererad och fakturerad returorderSå här tar du bort en inlevererad och fakturerad returorder

Se även

inköpskreditnotorna.
4. Välj knappen OK.

När du fakturerar returinleveranser på det här sättet finns de returorder som returinleveranserna bokfördes från
kvar, även om de har tagits emot och fakturerats i sin helhet.

När returinleveranser har kombinerats på en kreditnota och bokförts, skapas en bokförd försäljningskreditnota
för de krediterade raderna. Innehållet i fältet Fakturerat antal på den ursprungliga förs.returordern uppdateras
utifrån det fakturerade antalet.

1. Välj ikonen  och ange Ta bort fakturerade försäljningsreturorder och välj sedan relaterad länk.
2. Fälten Serienr . vilka returorder som ska tas bort.
3. Välj OK.

Du kan också ta bort enskilda försäljningsreturorder manuellt.

Försäljning
Konfigurera försäljning
Skicka dokument som e-post
Arbeta med Business Central



Arbeta med försäljningsavropsorder
2019-10-14 • 4 minutes to read

NOTENOTE

Så här skapar du en avropsorder

Så här skapar du en försäljningsorder från en avropsorder

En avropsorder utgör ramen för en långsiktig överenskommelse mellan företaget och en kund.

En avropsorder skapas vanligtvis om en kund har lovat att köpa stora antal som ska levereras i flera mindre
leveranser under en bestämd tidsperiod. Avropsorder gäller vanligtvis bara en artikel med förbestämda
leveransdatum. Huvudanledningen till att en avropsorder används i stället för en försäljningsorder är att de antal
som anges på en avropsorder inte påverkar artikeldispositionen och därmed kan användas som ett förslag för
övervakning, prognostisering och planering.

På avropsordern kan varje separat leverans anges som en orderrad som sedan kan omvandlas till en
försäljningsorder vid leveransen.

Ett exempel på en situation där en avropsorder kan användas är om en kund beställer 1 000 enheter av en artikel
och vill att 250 artiklar åt gången ska levereras en gång i veckan under den kommande månaden.

Inköpsavropsorder fungerar på samma sätt som en försäljningsavropsorder. Den här dokumentationen visar endast
försäljningsavropsorder.

1. Välj ikonen  och ange Förs.avropsorder och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Ny.
3. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
4. Låt fältet Orderdatum vara tomt. När separata försäljningsorder skapas från avropsordern anges orderdatum

för försäljningsordern som det aktuella arbetsdatumet.
5. På snabbfliken Rader skapar du separata rader för varje utleverans. Om kunden t.ex. beställer 1 000 enheter

jämnt fördelade över fyra veckor skapar du fyra separata rader med 250 enheter på varje rad.

1. Om du vill skapa en order för någon av raderna i försäljningsavropsorder tar du bort antalet i fältet Levereras
antal för alla de rader som du INTE vill leverera just nu.

2. När du vill börja skapa order väljer du åtgärden Skapa order och väljer sedan Ja. Du får ett meddelande om
att avropsordern har tilldelats ett ordernummer. Observera att avropsordern inte har tagits bort.

3. Välj knappen OK.
4. På snabbfliken Rad väljer du åtgärden Ej bokförda rader och sedan väljer du åtgärden Order.
5. På sidan Försäljningsrader väljer du önskad försäljningsorde, väljer åtgärden Rad och väljer sedan åtgärden

Visa dokument action.

Följande gäller försäljningsorder, när de har skapats från försäljningsavropsorder:

När avropsordern har omvandlats till en försäljningsorder innehåller försäljningsordern alla raderna från
avropsordern. De rader där antalet i fältet Levereras antal togs bort visas, men fältet Antal är tomt för dessa
rader. Du kan låta de här raderna vara kvar eller redigera eller ta bort dem.
Det är viktigt att komma ihåg att antalet på en försäljningsorderrad inte får vara större än antalet på den



Så här visar du status för en avropsorder

Så här väljer du att visa ej bokförda och bokförda
försäljningsavropsorderrader

associerade avropsorderraden. Om detta sker går det inte att bokföra försäljningsordern.
När försäljningsordern bokförts som levererad och/eller fakturerad uppdateras fälten Utlevererat antal och
Fakturerat antal på den relaterade avropsordern.
Avropsordernumret och radnumret registreras som försäljningsradernas egenskaper när de skapas från en
avropsorder.
Om en försäljningsorder inte skapas direkt från en avropsorder men ändå är relaterad till den kan du skapa en
koppling mellan försäljningsordern och avropsordern genom att skriva in numret på den associerade
avropsordern i fältet Avropsordernr på försäljningsorderraden.
När du har skapat en eller flera försäljningsorder för hela antalet på avropsorderraden, kan inga andra
försäljningsorder skapas för samma rad. Användare förhindras från att ange ett antal i fältet antal. att
utleverera. Om du senare behöver lägga till ytterligare antal på en avropsorder kan du öka värdet i fältet
Antal och sedan skapa ytterligare order.
Den fakturerade försäljningsavropsordern finns kvar i systemet tills den tas bort, antingen genom att enskilda
avropsorder tas bort eller att batch-jobbet Ta bort faktrd förs.avropsord. körs.
Om en kund dessutom har registrerats som en kontakt i modulen Marknadsföring, och om en
interaktionsmallkod har angetts för avropsorder på sidan Marknadsföringsinställning registreras en
interaktion i tabellen Interaktionslogg när du väljer Skriv ut för att skriva ut avropsordern.

Du kan visa statusen för en försäljningsavropsordern på sidan Statistik för försäljningsavropsorder. Detta kan
vara praktiskt när du börjar fakturera ordern som skapats utifrån försäljningsavropsorder.

1. Välj ikonen  och ange Förs.avropsorder och välj sedan relaterad länk.
2. Markera en försäljningsavropsorder och välj åtgärden statistik.
3. På sidan Statistik för försäljningsavropsorder på snabbfliken Inköpsorderstatistik visas

översiktsinformation om hela ordern baserat på den totala kvantiteten i de olika antalsfälten på
avropsorderraderna.

På snabbfliken Fakturering visas översiktsinformation som baseras på den totala kvantiteten i fälten för Ant.
att fakturera på försäljningsavropsorderraderna.
På snabbfliken Leverans visas översiktsinformation som baseras på den totala kvantiteten i fälten för Ant. att
inlevereras på försäljningsavropsorderraderna.
På snabbfliken Förskottsbetalning visas översiktsinformation om eventuella förskottsbetalda belopp.
På snabbfliken Leverantör visas viss grundläggande information om leverantören.

Kopplingen mellan avropsordern, försäljning och den ursprungliga försäljningsordern och eventuella övriga
försäljningsdokument, bibehålls när du har bokfört som en lista över bokförda och ej bokförda fakturarader för
försäljningsorder.

ALTERNATIV DESCRIPTION

1. Välj ikonen  och ange Förs.avropsorder och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna den avropsorder för försäljning som du vill visa.

3. Om du vill visa transaktioner som inte har bokförts väljer du åtgärden Rad ocgh sedan Ej bokförda rader.
Välj något av följande alternativ:



Se även

Order Anger öppna order som är associerade till den markerade
raden.

Fakturor Anger öppna fakturor som är associerade till den
markerade raden. Öppna fakturor kan associeras manuellt
till en avropsorder genom att avropsordernumret anges
på försäljningsfakturaraden.

Returorder Anger öppna returorder som är associerade till den
markerade raden.

Kreditnota Anger öppna kreditnotor som är associerade till den
markerade raden.

ALTERNATIV DESCRIPTION

ALTERNATIV DESCRIPTION

Utleveranser Bokförda leveranser som är associerade till den markerade
raden.

Fakturor Bokförda fakturor som är associerade till den markerade
raden.

Returinleveranser: Bokförda returinleveranser som är associerade till den
markerade raden.

Kreditnota Bokförda kreditnotor som är associerade till den
markerade raden.

4. Om du vill visa transaktioner som inte har bokförts väljer du åtgärden Rad och sedan åtgärden Bokförda
rader. Välj något av följande alternativ:

5. På sidan Försäljningsrader väljer du åtgärden Visa dokument för att visa transaktionen.

Försäljning Skapa monteringsorder för avrop
Konfigurera försäljning
Arbeta med Business Central



Kombinera leveranser på en enda faktura
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här kombinerar du utleveranser manuellt på en enda faktura

Så här kombinerar du utleveranser automatiskt på en enda faktura

NOTENOTE

Så här tar du bort öppna försäljningsorder efter kombinerad
utleveransbokföring

Om du vill fakturera mer än en leverans åt gången kan du använda funktionen för kombinerade leveranser.

Innan du kan skapa en kombinerad leverans måste mer än en leverans till samma kund och i samma valuta ha
bokförts. Med andra ord måste du ha fyllt i minst två försäljningsorder och bokfört dem som levererade, men inte
fakturerade. Om du vill kombinera utleveranser måste du markera kryssrutan Samlingsfakturering på
snabbfliken Leverans på Kund-kortet.

1. Välj ikonen  och ange Försäljningsfakturor och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny. Mer information finns i Så här fakturerar du försäljningsaktiviteter.

3. I fältet Förs.kundnr. Ange den kund som ska få fakturan för de levererade artiklarna, i fältet.

4. På snabbfliken Rader klickar du på åtgärden Hämta utleveransrader.

5. Markera den leveransrad som ska inkluderas på fakturan:

Markera alla rader och klicka på OK om du vill infoga alla rader.
Markera raderna i fråga och klicka på OK om du vill infoga särskilda rader. Du kan använda CTRL-
tangenten om du vill markera flera rader som inte är i följd.

Om du har markerat fel leveransrad eller om du vill börja om kan du ta bort raderna på fakturan och köra
funktionen Hämta leveransrader på nytt.

6. Om du vill bokföra fakturan väljer du åtgärden Bokför.

1. Välj ikonen  och ange Samlingsfakturering och välj sedan relaterad länk. Sidan för begäran om batch-jobb
öppnas.

2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
3. Markera kryssrutan Bokför fakturor.
4. Välj knappen OK.

Fakturorna måste bokföras manuellt om du inte har markerat kryssrutan Bokför fakturor för batch-jobbet.

När utleveranser kombineras på en faktura och bokförs, skapas en bokförd försäljningsfaktura för de fakturerade
raderna. Innehållet i fältet Fakturerat antal på den ursprungliga avropsordern eller försäljningsordern uppdateras
utifrån det fakturerade antalet.

När du fakturerar leveranser på det här sättet finns de order som leveranserna bokfördes från kvar, även om de har
levererats och fakturerats i sin helhet.



Se även

1. Välj ikonen  och ange Ta bort fakturerade försäljningsorder och välj sedan relaterad länk.
2. Fälten Serienr . vilka försäljningsorder som ska tas bort.
3. Välj OK.

Du kan också ta bort enskilda försäljningsorder manuellt.

Upprepa steg 1 till 3 för alla andra berörda dokument, till exempel försäljningsavropsorder.

Försäljning
Arbeta med Business Central



Beräkna orderlöftesdatum
2019-10-14 • 6 minutes to read

Om Orderlöfte

Disponibelt att lovaDisponibelt att lova

Kapabel att lovaKapabel att lova

ExempelExempel

Ett företag måste kunna informera sina kunder om orderleveransdatum. Sidan Orderlöftesrader ger dig
möjlighet att göra detta från en försäljningsorderrad.

Baserat på en artikels kända och förväntade dispositionsdatum beräknas utleverans- och leveransdatum
omedelbart i Business Central. Datum kan sedan utlovas till kund.

Om du anger ett begärt leveransdatum på försäljningsorderraden används detta datum som utgångspunkt för
följande beräkningar.

begärt leveransdatum - leveranstid = planerat utleveransdatum
planerat utleveransdatum - avgående lagerhanteringstid = utleveransdatum

Om artiklarna kan plockas på utleveransdatumet kan försäljningsprocessen fortsätta. Om artiklarna inte kan
plockas på utleveransdatumet visas en varning om att varan inte finns i lager.

Om du inte har angett ett begärt leveransdatum på försäljningsorderraden, eller om det begärda leveransdatumet
inte kan godtas, beräknas det tidigaste datum då artiklarna är tillgängliga. Detta datum anges automatiskt i fältet
Leveransdatum på raden. Det datum då du planerar att utleverera artiklarna liksom det datum då varorna kan
levereras till kunden beräknas med hjälp av följande beräkningar.

planerat utleveransdatum + avgående lagerhanteringstid = planerat utleveransdatum
planerat utleveransdatum +- leveranstid = planerat leveransdatum

Med funktionen Orderlöfte kan du lova att en order ska levereras på ett visst datum. Det datum då en artikel är
disponibel eller kapabel att lova beräknas och orderrader skapas för de datum som du accepterar. Funktionen är
ett verktyg för att beräkna det första möjliga datum då en artikel är disponibel för leverans. Funktionen skapar
också inköpsrader, om artiklar måste först vara inköp för de datum som du accepterar.

Business Central använder två grundläggande begrepp:

Disponibelt att lova (ATP)
Kapabel att lova (CTP)

Disponibelt att lova (ATP) beräknar datum baserat på reservationssystemet. Det utför en tillgänglighetskontroll av
det icke reserverade antalet i lager med hänsyn till planerad produktion, inköp, överföringar och returer. Baserat
på de här uppgifterna beräknas automatiskt kundbeställningens leveransdatum i Business Central eftersom
artiklarna är disponibla, antingen i lagret eller i planerade inleveranser.

Kapabel att lova (CTP) utgår från ett ”vad händer om”-scenario som endast gäller artikelantal som inte finns i
lager eller i planerade ordrar. Med hjälp av det här scenariot beräknas i Business Central det tidigaste datum då
artikeln kan vara tillgänglig, om det ska produceras, köpas in eller överföras.

Om det finns en order för 10 enheter och 6 enheter finns i lager eller i planerade ordrar, så kommer Kapabel att
lova-beräkningen att ske utifrån 4 delar.



BeräkningarBeräkningar

Så här skapar du orderlöfte

När kundens leveransdatum beräknas i Business Central utförs två uppgifter:

Beräkning av tidigast möjliga leveransdatum när kunden inte har begärt ett visst leveransdatum.
Kontroll om det leveransdatum som kunden har begärt, eller som har utlovats till kunden, är realistiskt.

Om kunden inte begär ett visst leveransdatum anges leveransdatum till arbetsdatum, och tillgänglighet baseras
sedan på det datumet. Om artikeln finns i lager beräknar Business Central framåt i tiden för att kunna bestämma
när ordern kan levereras. Det utförs med hjälp av följande formler:

Utleveransdatum + Tid för avgående lagerhantering = Planerat utleveransdatum
Planerat utleveransdatum + Leveranstid = Planerat leveransdatum

Business Central verifierar sedan om beräknat leveransdatum är realistiskt. Det beräknar bakåt i tiden så att det
blir möjligt att fastställa när artikeln måste vara tillgänglig på det utlovade datumet. Det utförs med hjälp av
följande formler :

Planerat leveransdatum - Leveranstid = Planerat utleveransdatum
Planerat utleveransdatum - Tid för avgående lagerhantering = Utleveransdatum

Utleveransdatum används för att göra tillgänglighetskontrollen. Om artikeln är tillgänglig på detta datum
bekräftar Business Central bekräftar att den begärda/utlovade leveransen kan ske. Det görs genom att ange det
planerade leveransdatum på samma dag som det begärda/utlovade leveransdatum. Om artikeln är inaktiverad
returneras ett tomt datum och orderhandläggaren kan då använda CTP-funktionen.

Baserat på nya datum och tider beräknas alla relaterade datum enligt de formler som definierats tidigare i det här
avsnittet. CTP-beräkningen tar längre tid, men den ger det exakta datumet för när kunden kan vänta sig leverans
av artikeln. De datum som beräknas från CTP presenteras i planerat leveransdatum och tidigaste
leveransdatum på sidan Orderlöftesrader.

Orderhandläggaren slutför CTP-processen genom att acceptera datum. Det innebär att en planeringsrad och en
reservationstransaktion har skapats för artikeln före beräknade datum så att ordern kan uppfyllas.

Förutom ett externt orderlöfte som du kan utföra på sidan Orderlöftesrader kan du också utlova interna eller
externa leveransdatum för strukturartiklar. Mer information finns i Visa tillgängliga objekt.

KOD BESKRIVNING

d Kalenderdag

a Vecka

m Månad

q Kvartal

y År

1. Välj ikonen  och ange Orderlöfte inställning och välj sedan relaterad länk.

2. Ange ett nummer och en tidsenhetskod i fältet Offset (tid). Välj en av följande koder.

"3v" anger till exempel att offset-tiden är tre veckor. Använd "c" som ett prefix för alla de här koderna när
du ska ange aktuell period. Om du t.ex. vill att offset-tiden ska vara den aktuella månaden skriver du cm.



Så här anger du ankommande lagerhanteringstid på sidan för lagerinställningarnaSå här anger du ankommande lagerhanteringstid på sidan för lagerinställningarna

NOTENOTE

Så här anger du ankommande lagerhanteringstid på lagerställekortSå här anger du ankommande lagerhanteringstid på lagerställekort

NOTENOTE

Så här anger du avgående lagerhanteringstid på sidan för lagerinställningarnaSå här anger du avgående lagerhanteringstid på sidan för lagerinställningarna

NOTENOTE

Så här anger du avgående lagerhanteringstid på lagerställekortSå här anger du avgående lagerhanteringstid på lagerställekort

3. Ange en nummerserie i fältet Orderlöfte nr-serie genom att markera en rad från listan på sidan Nr-serier.

4. Ange en orderlöftesmall i fältet Orderlöftesmall genom att välja en rad från listan på sidan
Inköpskalkylarksmallista.

5. Ange ett inköpskalkylark i fältet Orderlöfteskalkylark genom att markera en rad från listan på sidan
Inköpskalkylarksnamn.

Om du vill ange en ankommande lagerhanteringstid som ska tas med i orderlöftesberäkningen på inköpsraden,
kan du ange tiden som standard för lagret och för lagerstället.

1. Välj ikonen  och ange Lagerinställningar och välj sedan relaterad länk.
2. I fältet Ankommande lagerhanteringstid på snabbfliken Allmänt anger du det antal dagar som ska tas med

i orderlöftesberäkningen.

Om du har fyllt i fältet Ankommande lagerhanteringstid på lagerställekortet för lagerstället, används värdet i detta fält
som standard för ankommande lagerhanteringstid.

1. Välj ikonen  och ange Plats och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna önskat lagerställekort.
3. I fältet Ankommande lagerhanteringstid på snabbfliken Lager anger du det antal dagar som ska tas med i

orderlöftesberäkningen.

Om du lämnar fältet Ankommande Lagerhanteringstid. Lagerhanteringstid tomt använder beräkningen värdet på sidan
Lagerinställningar.

Om du vill ange en avgående lagerhanteringstid som ska tas med i orderlöftesberäkningen på försäljningsraden,
kan du ange tiden som standard för lagret.

1. Välj ikonen  och ange Lagerinställningar och välj sedan relaterad länk.
2. I fältet Avgående lagerhanteringstid på snabbfliken Allmänt anger du det antal dagar som ska tas med i

orderlöftesberäkningen.

Om du har fyllt i fältet Avgående lagerhanteringstid på lagerställekortet för lagerstället, används värdet i detta fält som
standard för avgående lagerhanteringstid.

1. Välj ikonen  och ange Platser och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna önskat lagerställekort.
3. I fältet Avgående lagerhanteringstid på snabbfliken Lager anger du det antal dagar som ska tas med i

orderlöftesberäkningen.



NOTENOTE

Så här gör du en artikel kritisk

Så här beräknar du ett orderlöftesdatum

Se även

Om du lämnar fältet Avgående lagerhanteringstid tomt använder beräkningen värdet på sidan Lagerinställningar.

Innan ett objekt kan tas med i orderlöftesberäkningen, måste den markeras som kritisk. Den här inställningen ser
till att icke-kritiska objekt inte orsakar orderlöftesberäkningar.

1. Välj ikonen  och ange Artiklar och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna relevant artikelkort.
3. Välj Kritiskt på snabbfliken Planering.

1. Välj ikonen  och ange Försäljningsorder och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna relevant försäljningsorder och markera de försäljningsorderrader som ska beräknas.

3. Välj åtgärden Orderlöfte och klicka på åtgärden Orderlöftesrader.

4. Välj en ny rad och välj sedan ett av följande alternativ.

Markera Disponibelt att lova om du vill beräkna det tidigaste datum då artikeln är disponibel
avseende lager, planenlig inleverans och bruttobehov.
Markera Kapabel att lova om du vet att artikeln för närvarande är slut på lagret och vill beräkna det
tidigaste datum då artikeln kan vara disponibel genom att skicka ut nya påfyllningsrekvisitioner.

5. Välj Acceptera om du accepterar det tidigaste leveransdatum som är tillgängligt.

Försäljning
Datumberäkning för inköp
Arbeta med Business Central



Spåra paket
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här spårar du godspaket

Se även

Ett antal speditörer tillhandahåller tjänster på Internet genom vilka det går att spåra godspaket som har
överlämnats till speditören. Om du anlitar en eller flera av dessa speditörer kan du lägga in viss grundinformation
och använda den automatiska spårningsfunktionen från bokförda leveranser. För mer information, se Ställa in
speditörer.

1. Välj ikonen  och ange Bokförd försäljningsutleverans och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna relevant utleverans.
3. I fältet Godsupplysningsnr. anger du godsnumret som du har fått av speditören.
4. Välj åtgärden godsupplysning.

Speditörens spårningssida öppnas i standardwebbläsaren.

Så här konfigurerar du speditörer
Försäljning
Konfigurera försäljning
Skicka dokument som e-post
Arbeta med Business Central



Datumberäkning för försäljning
2019-10-14 • 2 minutes to read

Beräkna ett begärt leveransdatum

NOTENOTE

Beräkna tidigaste möjliga leveransdatum

Se även

I Business Central beräknas automatiskt tidigast möjliga leveransdatum för en artikel på en försäljningsorderrad.

Om kunden har begärt ett särskilt leveransdatum beräknas det datum då artiklarna måste vara tillgängliga för
plockning så att varorna faktiskt ska kunna levereras på angiven dag.

Om inget bestämt leveransdatum begärts beräknas det datum då artiklarna kan levereras, med utgångspunkt från
det datum då artiklarna är tillgängliga för plockning.

Om du anger ett begärt leveransdatum på försäljningsorderraden blir detta datum utgångspunkt för följande
beräkningar.

begärt leveransdatum - leveranstid = planerat utleveransdatum
planerat utleveransdatum - avgående lagerhanteringstid = utleveransdatum

Om artiklarna kan plockas på utleveransdatumet kan försäljningsprocessen fortsätta. Annars visas en varning om
slut på lager.

Om din process grundar sig på beräkning bakåt, till exempel om du använder det begärda leveransdatumet för att hämta
planerat leveransdatum, rekommenderar vi att du använder datumformler med fast varaktighet, till exempel "5D", i fem dagar
eller "1V" i en vecka. Datumformler utan fast varaktighet, till exempel "FV" för aktuell vecka eller CM för aktuell månad, kan
resultera i felaktiga datumberäkningar. Mer information om datumformler finns i arbeta med datum och tider för kalender.

Om du inte har angett ett begärt leveransdatum på försäljningsorderraden, eller om det begärda leveransdatumet
inte kan godtas, beräknas det tidigaste datum då artiklarna är tillgängliga. Detta datum anges automatiskt i fältet
Leveransdatum på raden. Det datum då du planerar att utleverera artiklarna liksom det datum då varorna kan
levereras till kunden beräknas med hjälp av följande formler.

planerat utleveransdatum + avgående lagerhanteringstid = planerat utleveransdatum
planerat utleveransdatum +- leveranstid = planerat leveransdatum

Datumberäkning för inköp
Beräkna orderlöftesdatum
Arbeta med Business Central



Skapa en efterfrågeprognos
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Försäljningsprognoser och produktionsprognoser

Komponentprognos

Du kan skapa försäljnings- och produktionsprognoser på sidan efterfrågeprognos.

Prognosfunktionen används för att skapa prognostiserat behov, faktiskt behov skapas från försäljnings - och
produktionsorder. Under tiden som produktionsprogrammet skapas nettoberäknas prognosen mot försäljnings -
och produktionsorder. Alternativet Komponent på prognosen avgör vilken typ av krav som bör beaktas i
nettoberäkningen. Om prognosen gäller en försäljningsartikel, nettoberäknas endast försäljningsorder för
prognosen. Om den är för komponenter, nettoberäknas bara den härledda efterfrågan från
produktionsorderkomponenter i prognosen.

Med prognoser kan företaget skapa hypotetiska scenarier och på ett kostnadseffektivt sätt planera för och
tillgodose behov. Exakt och korrekt prognostisering kan vara avgörande för nivån av kundtillfredsställelse med
hänsyn till orderlöften och punktliga leveranser.

Funktionen för produktionsprognos kan användas för att skapa försäljnings- eller produktionsprognoser, i olika
kombinationer eller var för sig. De flesta företag som tillverkar mot order har t.ex. inga färdiga varor i lager
eftersom varje artikel tillverkas när den beställs. Det är viktigt att kunna förutse order (försäljningsprognos) för att
få en rimlig genomloppstid på de färdiga varorna (produktionsprognos). Komponentdelar med långa leveranstider
kan t.ex. försena produktionen om dessa inte har beställts eller finns i lager.

Försäljningsprognosen är försäljningsavdelningens bästa gissning om vad som kommer att säljas i framtiden,
och anges efter artikel och period. Försäljningsprognoser lämpar sig inte alltid för produktion.
Produktionsprognosen är produktionsplanerarens bedömning av hur många slutartiklar och härledda
delprodukter som ska produceras under en viss period för att uppfylla försäljningsprognosen.

I de allra flesta fall ändrar produktionsplanerare försäljningsprognosen så att denna stämmer med
produktionsvillkoren, men ändå uppfyller försäljningsprognosen.

Du skapar prognoser manuellt på sidan efterfrågeprognos. Flera prognoser kan särskiljas i systemet med hjälp av
namn och typ. Prognoser kan kopieras och redigeras efter behov. Observera att endast en prognos i taget gäller för
planering.

Prognosen består av ett antal poster som motsvarar artikelnummer, prognosdatum och prognostiserat antal.
Prognosen för en artikel täcker en period som definieras av prognosdatumet och prognosdatumet för nästa
(efterföljande) prognospost. Med hänsyn till planering bör det prognostiserade antalet vara tillgängligt vid
behovsperiodens start.

Du måste ange en prognos av typen Försäljningsartikel, Komponent eller Både och. Prognostypen
Försäljningsartikel används för försäljningsprognoser. Produktionsprognosen skapas med hjälp av typen
Komponent. Prognostypen Både och används endast för att ge planeraren en översikt över både försäljnings- och
produktionsprognosen. Prognostransaktioner kan inte redigeras med det här alternativet. När du anger
prognostyperna här, kan du använda samma kalkylblad för att ange försäljningsprognosen som du använder för att
ange en produktionsprognos, och använda samma blad för att visa båda prognoser samtidigt. Observera att dessa
olika indata (försäljning och produktion) bearbetas olika i systemet vid beräkning av planering, beroende på artikel-
, tillverknings- och produktionsinställningarna.



Prognosperioder

Prognos efter lagerställen

Att skapa en efterfrågeprognos

Komponentprognosen kan ses som en alternativ prognos med hänsyn till en överordnad artikel. Detta kan t.ex. vara
användbart om planeraren kan uppskatta behovet av en komponent.

Komponentprognosen ska vara lika med eller mindre än det prognostiserade antalet försäljningsartiklar eftersom
komponentprognosen är utformad för att definiera alternativ för en överordnad artikel. Om komponentprognosen
är större än prognosen för försäljningsartikeln behandlas skillnaden mellan dessa två typer av prognoser som
oberoende behov.

Prognosperioden är giltig från startdatumet fram till det datum då nästa prognos börjar. Det här tidsintervallet ger
dig flera alternativ för att infoga behov på ett särskilt datum i en period. Du rekommenderas därför att inte ändra
prognosperiodens omfattning om du inte vill flytta alla prognostransaktioner till startdatumet för den här perioden.

Detta kan anges i produktionsinställningarna om du vill filtrera prognos efter lagerställe när en plan beräknas.
Observera dock att den övergripande prognosen kanske inte är representativ om du granskar lagerställebaserade
prognoser var för sig.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange efterfrågeprognos och välj sedan relaterad länk.

2. På snabbfliken Allmänt, välj en prognos i fältet efterfrågeprognosnamn. Flera prognoser kan särskiljas
med hjälp av namn och prognostyp.

3. Gå till fältet Lagerställefilter och markera den plats som den här prognosen ska gälla för.

4. Gå till fältet Prognostyp och markera Försäljningsartikel, Komponent eller Både och. Om du väljer
Försäljningsartikel eller Komponent kan du redigera antalet utifrån period. Om du väljer Både och kan
du inte redigera antalet, men du kan klicka på listpilen och granska efterfrågeprognostransaktionerna.

5. Ange ett datumfilter om du vill begränsa mängden information som visas.

6. Gå till snabbfliken Matris för efterfrågeprognos och ange prognosantalet för Försäljningsartikel eller
Komponent för olika perioder.

7. Gå till snabbfliken Matrisalternativ och ange tidsintervallet i fältet Visa per för att ändra perioden som
visas i respektive kolumn. Du kan välja mellan följande intervall: Dag, Vecka, Månad, Kvartal, År eller
Bokföringsperiod som ställs in i Ekonomihantering.

Det kan vara värt att fundera på vilket tidsintervall du vill använda för framtida prognoser så att tidsintervallen är
konsekventa. När du anger ett prognosantal börjar detta prognosantal att gälla på den första dagen i det tidsintervall
som du väljer. Om du till exempel väljer månad som tidsintervall, anger du prognosantalet på den första dagen i
månaden. Om du väljer kvartal, anger du antalet på den första dagen i den första månaden i kvartalet.

8. I fältet Visa som väljer du hur prognosantalet ska visas för tidsintervallet. Om du väljer Nettoförändring
visas nettoförändringen i saldot för tidsintervallet. Om du väljer Saldo t.o.m. datum visar sidan saldot per
den sista dagen i tidsintervallet.



NOTENOTE

Se även

Du kan också redigera en befintlig prognos. På sidan Matris för efterfrågeprognos väljer du åtgärden Kopiera
efterfrågeprognos och fyller i sidan efterfrågeprognos med en befintlig prognos. Du kan sedan redigera antalet.

Ställa in Produktion
Produktion
Lagersaldo
Inköp
Designdetaljer: Leveransplanering
Skapa metodtips: leveransplanering
Arbeta med Business Central



Slå samman dubblettposter
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NOTENOTE

TIPTIP

När olika användare skapar nya kunder, leverantörer eller kontaktkort med tiden eller nya poster skapas
automatiskt vid migrering kan kund, leverantör eller kontakt visas på system med mer än en post. I så fall kan du
använda sidan slå samman dubletter från kortet för den post som du vill behålla. Den här sidan innehåller en
översikt över dubbla fältvärden och innehåller funktioner för att välja vilka värden som ska behållas eller ignoreras
när du slår samman två poster i en.

Endast användare med behörigheten SLÅ SAMMAN DUBBLETTER kan använda den här funktionen.

Sidan slå samman dubbletter visar alla fält där värdena är olika för de två poster som jämförs. Därför visas en kopia av sidan
med mycket få fält. Om sidan innehåller flera fält är den misstänkta posten förmodligen inte en dubblett.

Följande procedur baseras på ett kundkort. Momenten är liknande för en leverantör och kontaktkort.

1. Välj ikonen  och ange Kunder och välj sedan relaterad länk.

2. Välj den kund som du vet eller misstänker har dubblettposter och välj sedan åtgärden redigera.

3. På sidan Kundkort väljer du åtgärden Slå samman med.

4. På sidan Slå samman dubbletter i fältet slå samman med markerar du den kund som du tror är en
dubblett av den som du har öppnat som anges i fältet aktuell.

Snabbfliken fält visar var värdena är olika för de två kunderna. Det innebär att om den valda kunden
verkligen är en dubblett kommer endast mycket få fält att visas, till exempel skrivfel och andra
datainmatningsfel.

Snabbfliken relaterade tabeller innehåller tabeller där det finns fält som har en relation till båda kunder.
Fälten Aktuellt antal och Duplicera antal visar antalet fält i relaterade tabeller där värdet Nr. för både
aktuell och dubblettkund används. På sidan Slå samman dubblett i det här avsnittet finns endast
information, men om det finns sammanslagningskonflikter kan du åtgärda dem på sidan Slå samman
dubblettkonflikter. Se steg 8 till 12.

5. För varje fält där du vill använda ett annat värde än det aktuella markerar du kryssrutan åsidosätta. Värdet i
fältet alternativt värde kommer därefter att överföras till den aktuella posten när du slutför processen.

6. När du är klar med att välja vilka värden som du vill behålla eller åsidosätta, väljer du åtgärd slå samman.

Systemet kontrollerar om kopplingen av värden för dubblettkunden i den aktuella kunden orsakar några
konflikter. En konflikt finns om ett värde i åtminstone ett primärnyckelfält är detsamma för både kunder när
värdet i fältet Nej är olika för de två kunderna.

7. Om inga konflikter finns väljer du knappen Ja i bekräftelsemeddelanderutan.

Dubblettkunden får ett nytt namn så att all användning av dess värde Nr. i alla fält med relationer i
kundtabellen ersätts med värdet Nr. för den aktuella kunden.



NOTENOTE

Se även

8. Om det finns konflikter, väljer du åtgärden Lös (xx) konflikter före sammanslagning. på snabbfliken
konflikter som visas om det finns konflikter.

9. På sidan Slå samman dubblettkonflikter markerar du raden för en relaterad tabell med en konflikt och
väljer sedan åtgärden Visa detaljer.

På sidan Slå samman dubbletter visas nu fält i den valda tabellen som orsakar en kopplingskonflikt mellan
de två kundposterna. Observera i båda summerade värdena i fälten aktuell och konflikter med och på
raderna där minst ett primärnyckelfält är samma för både kunder och värdet för fältet Nr. är olika för de två
kunderna.

10. Om du inte vill behålla dubblettkundposten väljer du åtgärden ta bort dubblett och väljer sedan knappen
Stäng.

Identiska fältvärden, andra än värdet i fältet Nr. tas bort från dubblettposten och infogas på den aktuella
posten.

11. Om du vill behålla dubblettkundposten efter kopplingen, väljer du Byt namn på dubblett.

12. På rader, inte för fältet Nr. ändrar du värdet i fältet, om fältet har samma värde på båda posterna, ändrar du
värdet i alternativt värde och välj sedan knappen Stäng.

Konflikten mellan fältvärdet uppdateras på dubblettposten så att den kan slås samman med den aktuella
posten. Dubblettposten kvarstår fortfarande efter kopplingen.

13. Upprepa steg 8 till och med 12 tills alla konflikter har lösts. Snabbfliken konflikter försvinner.

14. På sidan Slå samman dubblett, välj åtgärden slå samman och välj sedan Ja i rutan Bekräfta meddelandet.

För kontakter kan du använda funktionen för att söka efter dubbletter av kontakter innan du använder sidan slå samman
dubbletter. Mer information finns i söka efter dubblettkontakter.

Försäljning
Ställa in kontakter
Arbeta med Business Central



Inköp
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TILL GÅ TILL

Skapa en inköpsfaktura för att registrera en
överenskommelse med en leverantör om att köpa
produkter till vissa leverans- och betalningsvillkor.

Registrera inköp

Skapa en inköpsoffert för att återspegla en
anbudsförfrågan från leverantören, som du senare
kan konvertera till en inköpsorder.

Begär offerter

Skapa en inköpsfaktura för alla eller valda rader på
en försäljningsfaktura.

Köpa artiklar för en försäljning

Förstå vad som händer när du bokför
inköpsdokument.

Bokföra inköp

Utför en åtgärd på en obetald bokförd
inköpsfaktura som automatiskt skapar en
kreditnota och antingen annullerar inköpsfakturan
eller skapar den på nytt, så att du kan göra
korrigeringar.

Korrigera eller makulera obetalda
försäljningsfakturor

Du skapar en inköpsfaktura eller inköpsorder för att registrera kostnaden för inköp och för att
spåra leverantörsskulder. Om du vill kontrollera ett lager används inköpsfakturor också för att
uppdatera lagernivåer dynamiskt, så att du kan minimera lagerkostnader och ge bättre service.
Inköpskostnaderna, inklusive serviceutgifter, och lagervärde som kommer från bokföring av
inköpsfakturor bidrar till vinstsiffror och övriga ekonomiska nyckeltal i rollcentret.

Du måste använda inköpsorder om din inköpsprocess kräver att du t.ex. kan registrera
delleveranser av en orderkvantitet eftersom hela kvantiteten inte var tillgänglig hos
leverantören. Om du säljer artiklar genom att leverera direkt från din leverantör till kunden,
som en direktleverans, måste du även använda inköpsorder. För mer information finns i Utföra
direktleveranser. I alla andra aspekter fungerar inköpsorder på samma sätt som inköpsfakturor.

Du kan låta inköpsfakturor skapas automatiskt, genom att använda OCR-tjänsten (optisk
teckenigenkänning) för att konvertera PDF-fakturor från leverantörer till elektroniska
dokument, som sedan omvandlas till inköpsfakturor av ett arbetsflöde. För att kunna använda
den här funktionen måste du först utföra registrera dig för OCR-tjänsten och därefter utföra
olika inställningar. Mer information finns i Bearbeta inkommande dokument.

Produkter kan vara både lagerartiklar och tjänster. Mer information finns i Registrera nya
artiklar.

För alla inköpsprocesser kan du t.ex. inkludera ett arbetsflöde för godkännande för att kräva att
stora inköp godkänns av redovisningschefen. Mer information finns i Använda arbetsflöden för
godkännande.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.



Skapa en inköpskreditnota för att återföra en
särskild bokförd inköpsfaktura för att visa
produkter som du returnerar till leverantören, och
vilka belopp som du ska inkassera.

Behandla inköpsreturer eller annulleringar

Förbered för att fakturera flera inleveranser från
samma leverantör en gång genom att kombinera
inleveranser på en faktura.

Kombinera inleveranser på en enda faktura

Konvertera till exempel elektroniska fakturor från
leverantörer till fakturor i Business Central.

Ta emot och omvandla elektroniska dokument

Lär dig hur Business Central beräknas när du måste
beställa en artikel för ett visst datum.

Datumberäkning för inköp

Lösa problem när det finns två eller flera poster för
samma leverantör.

Slå samman dubblettposter

TILL GÅ TILL

Se även

Starta en gratis provperiod!

Ställa in inköp
Registrera nya leverantörer
Hantera Leverantörsreskontra
Hantera projekt
Arbeta med Business Central
Allmänna affärsfunktioner

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847861


Registrera inköp
2019-10-14 • 4 minutes to read

NOTENOTE

C a u t i o nC a u t i o n

Skapa en inköpsfaktura

Du skapar en inköpsfaktura eller inköpsorder för att registrera kostnaden för inköp och för att spåra
leverantörsskulder. Om du vill kontrollera ett lager används inköpsfakturor eller inköpsorder också för att
uppdatera lagernivåer dynamiskt, så att du kan minimera lagerkostnader och ge bättre service.
Inköpskostnaderna, inklusive serviceutgifter, och lagervärde som kommer från bokföring av inköpsfakturor
eller order bidrar till vinstsiffror och övriga ekonomiska nyckeltal i rollcentret.

Du måste använda inköpsorder om din inköpsprocess kräver att du t.ex. kan registrera delleveranser av en
orderkvantitet eftersom hela kvantiteten inte var tillgänglig hos leverantören. Om du säljer artiklar genom att leverera
direkt från din leverantör till kunden, som en direktleverans, måste du även använda inköpsorder. För mer information
finns i Utföra direktleveranser. I alla andra aspekter fungerar inköpsorder på samma sätt som inköpsfakturor. Följande
procedur är baserad på en inköpsfaktura. Momenten är liknande för en inköpsorder.

När du tar emot lagerartiklarna, eller när den inköpta tjänsten avslutas, bokför du inköpsfaktura eller order
för att uppdatera lager och finansiella transaktioner och för att aktivera betalning till leverantören utifrån
betalningsvillkoren. Mer information finns i Gör betalningar.

Bokför inte en inköpsfaktura förrän du tar emot artiklarna och vet slutkostnaden för inköpet, inklusive
eventuella extrakostnader. Annars kan lagervärdet och vinstsiffrorna ha oriktiga resultat.

Det är enkelt att korrigera eller annullera en bokförd inköpsfaktura innan du betalar leverantören. Det är
användbart om du vill rätta till ett skrivfel eller om du vill ändra inköpet tidigt i orderprocessen. Mer
information finns i Korrigera eller annullera obetalda inköpssfakturor. Om du redan har betalt för artiklarna
på den bokförda inköpsfakturan, måste du skapa en inköpskreditnota för att återföra köpet. Mer information
finns i Så här behandlar du inköpsreturer eller annulleringar.

Artikelkortet kan vara av typen Lager, Service, eller Inte i lager för att ange om artikeln är en fysisk
inventeringsenhet, en arbetstidsenhet eller en fysisk enhet som inte hålls i inventeringen. Mer information
finns i Registrera nya artiklar . Inköpsfakturaprocessen är samma för alla tre artikeltyper.

Du kan fylla i leverantörsfälten på inköpsfakturan på två sätt, beroende på om leverantören redan har
registrerats.

1. Välj ikonen  och ange Inköpsfakturor och välj sedan relaterad länk.

2. Ange namnet på en befintlig leverantör i fältet Leverantör.

Andra fält på sidan Inköpsfaktura fylls nu i med standardinformation om den valda leverantören. Om
leverantören inte är registrerad, gör så här :

3. Ange namnet på en ny leverantör i fältet leverantör.

4. Välj knappen ja i dialogrutan om registrering av den nya leverantören.

5. Välj en mall det nya leverantörskortet ska baseras på sidan Välj en mall för en ny leverantör och välj
sedan knappen OK.



NOTENOTE

NOTENOTE

NOTENOTE

6. Ett nytt leverantörskort öppnas med förifylld information från den markerade leverantörsmallen. Fältet
Namn förifylls med nya leverantörens namn som du har angett på inköpsfakturan.

7. Fortsätt att fylla de återstående fälten på leverantörskortet. Mer information finns i Registrera nya
leverantörer.

8. Välj OK för att gå tillbaka till sidan Inköpsfaktura, när du har slutfört leverantörskortet.

Flera fält på sidan Inköpsfaktura är ifyllda med information som du har angett på det nya
leverantörskortet.

9. På sidan Inköpsfaktura fyller du i de återstående fälten efter behov. Placera markören över ett fält om
du vill läsa en kort beskrivning.

Fortsätt med att fylla inköpsfakturaraderna med lagerförda artiklar eller tjänster som du har köpt från
leverantören.

Om du har ställt in återkommande inköpsrader för leverantöre, till exempel en månatlig återanskaffningsorder,
kan du infoga dessa rader på fakturan, genom att välja knappen Hämta återkommande inköpsrader.

10. Ange numret på en lagerförd artikel eller service på snabbfliken Rader Snabbfliken, i Artikelnr fältet.

11. Ange hur många artiklar som ska införskaffas i fältet Antal.

För artiklar av typen Tjänst är kvantiteten en tidsenhet, till exempel timmar, enligt fältet Enhetskod på raden.

Fältet Radbelopp uppdateras och visar värdet i fältet Inköpspris multiplicerat med värdet i fältet
Kvantitet.

Pris- och radbeloppen visas med eller utan omsättningsskatt beroende på vad du valde i fältet Priser
inkl. moms på leverantörskortet.

Fälten för summor under raderna uppdateras automatiskt när du skapar eller ändrar rader för att visa
de belopp som ska bokföras i redovisningen.

I sällsynta fall kan de bokförda beloppen avvika från vad som visas i fälten för summor. Det beror vanligtvis på
att du avrundar beräkningar när det gäller moms.

Om du vill kontrollera vilka belopp som faktiskt bokförs, kan du använda sidan Statistik sidan som tar hänsyn
till de avrundade beräkningarna. Om du väljer åtgärden Släpp kommer fälten för summor dessutom att
uppdateras så att de omfattar de avrundade beräkningarna.

12. I fältet Fakturarabatt anger du ett belopp som ska dras från värdet som visas i fältet Totalt inkl.
moms längst ned på fakturan.



Se även

NOTENOTE
Om du har ställt in fakturarabatter för leverantören, då infogas det angivna procentsatsvärdet automatiskt i
fältet Leverantörsfakturarabatt % om kriteriet uppfylls, och det relaterade beloppet infogas i fältet
Fakturarabattbelopp.

13. Välj Bokför när du tar emot de beställda artiklarna eller tjänster.

Inköpet visas nu i lager och ekonomiska transaktioner, och leverantörsbetalning aktiveras. Inköpsfakturan tas
bort från listan över inköpsfakturor och ersätts med ett nytt dokument i listan över bokförda inköpsfakturor.

Inköp
Ställa in inköp
Begär offerter
Köpa artiklar för en försäljning
Registrera nya leverantörer
Förbereda direktutleveranser
Arbeta med Business Central



Begär offerter
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här skapar du en inköpsoffert:

Så här gör du om inköpsofferter till inköpsorder:

Se även

En inköpsoffert kan användas som ett preliminärt utkast för en inköpsorder, som sedan kan göras om till en
inköpsfaktura eller en order.

1. Välj ikonen  och ange Inköpsofferter och välj sedan relaterad länk.
2. Skapa ett nytt dokument på samma sätt som du gör en inköpsorder. Mer information finns i Registrera inköp.

När du har accepterat leverantörens offert kan du omvandla den till en inköpsfaktura eller en order för att
behandla inköpet.

1. Öppna en inköpsoffert som är redo att konvertera och välj sedan åtgärden skapa order.

Inköpsofferten tas bort från databasen. En inköpsfaktura eller försäljningsorder skapas baserat på informationen i
inköpsofferten där du kan bearbeta inköpet. I fältet Offertnr på inköpsfakturan eller inköpsordern kan du ange
numret på inköpsofferten som den har skapats från.

Inköp
Ställa in inköp
Skicka dokument som e-post
Arbeta med Business Central



Köpa artiklar för en försäljning
2019-10-14 • 2 minutes to read

NOTENOTE

FUNKTION DESCRIPTION

Skapa inköpsorder Från en försäljningsorder skapar den här funktionen en
inköpsorder för varje leverantör av artiklar som levererar
artiklarna på försäljningsordern. Du kan redigera
inköpskvantiteten innan du skapar inköpsorder. Endast ej
tillgängligt antal föreslås.

Skapa inköpsfaktura Från en försäljningsorder och en försäljningsfaktura skapar
funktionen en inköpsfaktura för en vald leverantör för alla
eller markerade områden i dokumentet. Hela
försäljningskvantiteten föreslås.

Så här skapar du inköpsorder för en eller flera serviceorder från en
försäljningsorder

Du kan använda funktioner snabbt skapa inköpsdokument för saknade artikelkvantiteter som krävs av
försäljningen från försäljningsorder och fakturor. Du kan använda två olika funktioner beroende på
dokumenttypen.

Den här funktionen är för att fylla på försäljningsartiklar i ditt eget lager. Om du vill köpa artiklar för direktutleverans från din
leverantör till kunden, måste du skapa en direktleverans. För mer information finns i Utföra direktleveranser.

Om du vill skapa en inköpsorder för varje artikelkvantitet som inte är tillgängliga på försäljningsordern, använd
funktion skapa inköpsorder.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Försäljningsorder och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna en försäljningsorder som du vill köpa in artiklar för.

3. Välj åtgärden Skapa inköpsorder.

Sidan skapa inköpsorder öppnas med en rad för varje annan artikeln på försäljningsordern. Rader för helt
tillgängligt antal och inte tillgängligt antal (nedtonade) visas som standard. Du kan välja åtgärden Visa
tillgängliga för att bara visa rader för ej tillgängligt antal.

Fältet antal att köpa innehåller otillgängliga försäljningskvantiteten som standard.

4. Om du vill köpa en annan kvantitet än inte tillgängligt försäljningsantal, redigera värdet i fältet antal att
köpa.

Du kan också ändra fältet antal att köpa på nedtonade rader även om de representerar helt tillgängligt antal.

5. Välj OK.



Så här skapar du en försäljningsorder från en försäljningsfaktura

NOTENOTE

Se även

En inköpsorder skapas för varje leverantör som levererar artiklarna på försäljningsordern, inklusive
kvantitetsändring som du gjorde på sidan skapa inköpsorder.

6. Fortsätt att behandla inköpsorder, till exempel genom att redigera eller lägga till inköpsorderrader. Mer
information finns i Registrera inköp.

Om du vill skapa en enda inköpsorder för en eller flera rader i ett försäljningsdokument väljer du först vilken
leverantör som du köper från med funktionen skapa inköpsfaktura.

Den här funktionen skapar en inköpsfaktura för antalet exakt i det valda försäljningsdokumentet. Om du vill ändra antalet
inköp, måste du redigera journalen skapas.

1. Välj ikonen  och ange Försäljningsorder och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna en försäljningfaktura som du vill köpa in artiklar för.

3. Markera en eller flera försäljningsfakturarader som du vill använda i inköpsfakturan. För att använda alla
försäljningsfakturarader väljer du antingen all rader eller inga rader alls.

4. Välj åtgärden Skapa inköpsfaktura.

5. Välj antingen Alla rader eller Valda rader och välj sedan knappen OK.

6. Välj leverantören som du vill köpa alla artiklr frpn i listan över leverantörer som kommer att leverera
artiklarna eller tjänsterna och välj sedan knappen OK.

En inköpsfaktura skapas som har en, flera eller alla rader på försäljningsfakturan.

7. Fortsätt att behandla inköpsfakturan, till exempel genom att redigera eller lägga till inköpsfakturarader. Mer
information finns i Registrera inköp.

Inköp
Registrera inköp
Fakturaförsäljning
Registrera nya leverantörer
Arbeta med Business Central



Bokföra inköp
2019-10-14 • 2 minutes to read

IMPORTANTIMPORTANT

Se även

I Bokföringsgrupp i ett inköpsdokument kan du välja mellan följande bokföringsfunktioner :

Bokföra
Förhandsgranska bokföring
Bokför och skriv ut
Testa rapport
Bokför batch-jobb

När du har fyllt i alla raderna och skrivit in all information på inköpsordern kan du bokföra den, d.v.s. skapa en
inleverans och en faktura.

När en inköpsorder bokförs, uppdateras leverantörens konto, redovisningen och artikeltransaktionerna.

För varje inköpsorder skapas en inköpstransaktion i tabellen Redovisningstransaktion. Dessutom skapas en
transaktion på leverantörens konto i tabellen Lev.reskontratransaktion och en redovisningstransaktion på det
relevanta kontot för leverantörsskulder. Dessutom kan bokföring av inköpsordern resultera i en momstransaktion
och en redovisningstransaktion för rabattbeloppet. Om rabattransaktionen är bokförd eller ej beror på innehållet i
fältet Rabattbokföring på sidan Inköpsinställningar.

För varje inköpsorderrad skapas en artikeltransaktion i tabellen Artikeltransaktion (om inköpsraden innehåller
artikelnummer) eller en redovisningstransaktion i tabellen Redovisningstransaktion (om inköpsraden innehåller
ett redovisningskonto). Dessutom registreras inköpsorder alltid i tabellerna Inleveranshuvud och
Inköpsfakturahuvud.

Innan du börjar bokföra kan du välja att skriva ut en testrapport som visar all information på inköpsordern
tillsammans med eventuella fel. Om du vill skriva ut rapporten väljer du Bokföring och sedan Testrapport.

När du bokför en order kan du skapa både en inleverans och en faktura. Detta kan göras samtidigt eller oberoende av
varandra. Du kan också skapa en delinleverans och en delfaktura genom att fylla i fältet Ant. att inlevereras och Ant. att
fakturera på de enskilda inköpsorderraderna innan du bokför. Observera att du inte kan skapa en faktura för något som
inte har inlevererats. Innan du kan fakturera måste du således ha registrerat en inleverans alternativt välja att inleverera och
fakturera samtidigt.

Du kan bokföra eller bokföra och skriva ut. Om du väljer Bokför och Skriv ut, skrivs en rapport ut när ordern
bokförs. Du kan även välja funktionen Bokför batch-jobb som ger dig möjlighet att bokföra fler fakturor
samtidigt. Mer information finns i Bokföra flera dokument på samma gång.

När bokföringen är slutförd tas de bokförda inköpsraderna bort från ordern. Du får ett meddelande när
bokföringen är slutförd. Sedan kan du se de bokförda transaktionerna på de olika sidor som innehåller bokförda
transaktioner, t.ex. sidorna Leverantörsreskontratransaktion, Redovisningstransaktion, Artikeltransaktioner,
Inleverans och Bokförda inköpsfakturor.

Du kan redigera vissa fält i bokförda inköpsdokument, till exempel fältet Betalningsreferens. Mer information
finns i Redigera bokförda dokument.



Redigera bokförda dokument
Bokföra flera dokument på samma gång
Inköp
Bokför dokument och journaler
Korrigera eller annullera obetalda inköpsfakturor
Söka efter sidor och information med berätta
Arbeta med Business Central



Korrigera eller annullera obetalda inköpsfakturor
2019-10-14 • 2 minutes to read

Korrigera en bokförd inköpsfaktura

Avbryta en bokförd inköpsfaktura

Du kan korrigera eller annullera en bokförd inköpsfaktura. Det är användbart om du vill rätta till ett skrivfel eller
om du vill ändra inköpet tidigt i orderprocessen.

Om du redan har betalt för produkter på den bokförda inköpsfakturan kan du inte rätta eller annullera den från
själva den bokförda inköpsfakturan. I stället måste du skapa en inköpskreditnota manuellt för att återföra inköpet,
alternaivt hanterat med en inköpsreturorder. Mer information finns i Så här behandlar du inköpsreturer eller
annulleringar.

På sidan Bokförd inköpsfaktura kan du välja knappen Korrigera eller knappen Avbryt. När du uppdaterar eller
avbryter en bokförd inköpsfaktura gäller den korrigerande inköpskreditnotan för alla redovisnings- och
inventeringstransaktioner som skapades när den ursprungliga inköpsfakturan bokfördes. Det återför den
bokförda inköpsfakturan i dina ekonomiska transaktioner och lämnar bokförd korrigering av inköpskreditnota för
din verifieringskedja. I det följande beskrivs användningen av Korrigera och Avbryt.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Bokförda inköpsfakturor och välj sedan relaterad länk.

2. Markera den bokförda inköpsfakturan som du vill korrigera.

Om kryssrutan Avbruten kan du inte rätta den bokförda inköpsfakturan, eftersom den redan har korrigerats eller
annullerats.

3. På sidan Bokförd inköpsfaktura väljer du korrigera.

En ny inköpsfaktura med samma information skapas där du kan göra rättningen. Mer information finns i
Registrera inköp. Fältet Avbruten på den först bokförda inköpsfakturan ändras till Ja.

En inköpskreditnota skapas automatiskt och bokförs för att annullera den ursprungligt bokförda
inköpsfakturan.

4. Välj Visa korrigerande kreditnota för att visa de bokförda inköpskreditnotorna som annullerar den
ursprungliga bokförda inköpsfakturan.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Bokförda inköpsfakturor och välj sedan relaterad länk.

2. Markera den bokförda inköpsfakturan som du vill annullera.

Om kryssrutan Avbruten kan du inte avbryta den bokförda inköpsfakturan, eftersom den redan har korrigerats
eller annullerats.

3. På sidan Bokförd inköpsfaktura väljer du Annullera.



Se även

En inköpskreditnota skapas automatiskt och bokförs för att annullera den ursprungligt bokförda
inköpsfakturan. Fältet Avbruten på den först bokförda inköpsfakturan ändras till Ja.

4. Välj Visa korrigerande kreditnota för att visa de bokförda inköpskreditnotorna som annullerar den
ursprungliga bokförda inköpsfakturan.

Inköp
Registrera inköp
Arbeta med Business Central



Tillåt inleverans av fler artiklar än beställt
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här tar du emot fler artiklar än vad som anges i inköpsdokumentet

Se även

När du tar emot fler varor än vad du har beställt vill du kanske ta emot dem i stället för att annullera inleveransen.
Det kan t.ex. vara billigare att behålla överskottet på lagret än att returnera det, eller så kan du erbjuda en rabatt för
att behålla det.

Orderhandläggare och lagerarbetare måste kunna hantera sådana "överinleveranser" utan att gå igenom en
ingångsprocedur för att förbereda och erhålla godkännande för en ny inköpsorder.

1. Välj ikonen  och ange Inköpsinställningar och välj sedan relaterad länk.
2. 

Inköp
Ta emot artiklar
Arbeta med Business Central



Behandla inköpsreturer eller annulleringar
2019-10-14 • 10 minutes to read

NOTENOTE

Lagerkostnad

FUNKTION DESCRIPTION

Funktionen Hämta bokförda dokumentrader som ska
återföras på sidan Inköpsreturorder

Kopiera rader för en eller flera bokförda dokument som ska
återföras till inköpsreturorden. Mer information finns i
avsnittet Att skapa en inköpsreturorder baserat på minst ett
bokfört inköpsdokument.

Om du vill returnera artiklar till leverantören eller annullera tjänster som du har köpt, kan du skapa och bokföra
en inköpskreditnota som anger begärd ändring med hänsyn till den ursprungliga inköpfakturan. Du kan skapa
inköpskreditnotan direkt från den bokförda inköpsfakturan med rätt fakturainformation, eller skapa en ny
inköpskreditnota med kopierad fakturainformation.

Om du behöver mer kontroll över inköpsreturprocessen, till exempel distributionslagerdokument för
artikelhantering eller bättre överblick när du returnerar artiklar från flera inköpsdokument med en inköpsretur,
kan du skapa inköpsreturorder. En inköpsreturordern utfärdar automatiskt relaterad inköpskreditnota. Mer
information finns i avsnittet Att skapa en inköpsreturorder baserat på minst ett bokfört inköpsdokument.

Om en bokförd inköpsfaktura ännu inte har betalts, kan du använda funktionen Korrigera eller Avbryt på den bokförda
inköpsfakturan för att automatiskt återföra relevanta transaktioner. Dessa funktioner fungerar bara för obetalda fakturor,
och de har inte stöd delleveranser returer eller annulleringar. Mer information finns i Korrigera eller annullera obetalda
inköpssfakturor.

Vanligtvis skapar du en inköpskreditnota eller inköpsreturorder som reaktion på en kreditnota som skickas till dig
av en leverantör. Funktionerna för inköpskreditnotan eller i inköpsreturordern som din interna dokumentation för
processen för kreditnota för bokföring eller för att styra leverans av relaterade artiklar.

Ändring kan vara kopplad till alla produkter på den ursprungliga inköpfakturan eller bara till vissa av produkterna.
Därmed kan du delvis returnera mottagna artiklar eller begära delvis återbetalning av mottagna tjänster. I så fall
måste du redigera information på inköpskreditnotan eller inköpsreturorden.

Förutom den ursprungliga bokförda inköpsfakturan kan du koppla inköpskreditnotan eller inköpsreturordern till
andra inköpsdokument, t.ex en annan bokförd inköpsfaktura, eftersom du också returnerar artiklarna som har
levererats med den fakturan.

Bokföringen av kreditnota återställer även eventuella kostnader som har tilldelats det bokförda dokumentet så att
artikelns värdetransaktioner är samma som innan artikelkostnaden har tilldelats.

Om du vill behålla rätt lagervärdering vill du vanligtvis plocka returartiklar från lagret till den styckkostnad som
de köptes för, inte till deras aktuella styckkostnad. I programmet kallas detta för exakt kostnadsåterföring.

Två funktioner finns för att fördela exakt kostnadsåterföring automatiskt.



  

Funktionen Kopiera dokument på sidorna
inköpskreditnota och inköpsreturorder

Kopierar både huvudet och raderna av ett bokfört dokument
som ska återföras.

Kräver att kryssrutan exakt kostnadsåterföring är markerad
på sidan Inköpsinställningar.

FUNKTION DESCRIPTION

Skapa en ny inköpskreditnota från en bokförd inköpsfaktura.

Skapa en ny inköpskreditnota genom att kopiera en bokförd
inköpsfaktura.

För att tilldela exakt kostnadsåterföring manuellt, måste du välja fältet Koppla från artikellöpnr på alla typer av
rader för returdokument och välj sedan numret på den ursprungliga inköpstransaktionen. Då länkas
inköpskreditnota eller inköpsreturorder till den ursprungliga inköpstransaktionen och säkerställs att artikeln
värderas till ursprunglig styckkostnad.

Mer information finns i Designdetaljer: Lagerkostnad

1. Välj ikonen  och ange Bokförda inköpsfakturor och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan Bokförda inköpsfakturor väljer du den bokförda inköpsfakturan som du vill återföra och väljer
sedan åtgärden Skapa korrigerande kreditnota.

De flesta fält på inköpskreditnotans huvud fylls i med informationen från den bokförda inköpsfakturan. Du
kan redigera alla fält, till exempel med ny information som behövs för returavtalet.

3. Redigera information på raderna enligt avtalet, till exempel antal artiklar som har returnerats, eller beloppet
som ska ersättas.

4. Välj åtgärden Koppla transaktioner.

5. På sidan Koppla leverantörstrans. markerar du raden med det bokförda inköpsdokumentet som du vill
koppla inköpskreditnota till, och väljer sedan åtgärden Koppla till ID . Numret på inköpskreditnotan
infogas i fältet Koppla till ID .

6. I fältet Belopp att koppla anger du det belopp som du vill koppla om det är mindre än det ursprungliga
beloppet.

Längst ned på sidan Koppla leverantörstrans. kan du se det totala beloppet för att koppla för att återföra
alla berörda transaktioner, nämligen när värdet i fältet Saldo är noll.

7. Välj OK. När du bokför inköpskreditnotan kopplas den till de angivna bokförda inköpsdokumenten.

När du har skapat eller redigerat de inköpskreditnotarader som krävs och ett eller flera program anges, kan
du fortsätta att bokföra inköpskreditnotan.

8. Välj åtgärden Bokföra.

De bokförda inköpsfakturorna som du koppla kreditnotan till återförs nu. Om du redan har betalt den
ursprungliga fakturan ska leverantören nu återbetala betalningen till dig. Om kreditnotan endast är för en del av
produkten på den ursprungliga fakturan, kan du endast betala återstående belopp på den ursprungliga
inköpsfakturan för att stänga den.

Inköpskreditnotan tas bort och ersätts med ett nytt dokument i listan över bokförda inköpskreditnotor.

1. Välj ikonen  och ange Inköpskreditnotor och välj sedan relaterad länk.



 Att skapa en inköpsreturorder baserat på minst ett bokfört
inköpsdokument.

2. Välj åtgärden Ny för att öppna en ny tom inköpskreditnota.
3. Ange namnet på en befintlig leverantör i fältet Leverantör.
4. Välj åtgärden kopiera dokument.
5. På sidan Kopiera inköpsdokument i fältet Dokumenttyp väljer du Bokförd faktura.
6. Välj fältet Dokumentnr för att öppna sidan Bokförda inköpsfakturor och välj den bokförda inköpsfakturan

som innehåller rader som du vill återföra.
7. Markera kryssrutan Beräkna om rader om du vill att de kopierade bokförda inköpsfakturaraderna ska

uppdateras med ändringar av artikelpris och styckkostnad sedan fakturan bokfördes.
8. Välj OK. De kopierade fakturaraderna infogas i inköpskreditnotan.
9. Slutför inköpskreditnotan enligt vad som förklaras i Att skapa en inköpskreditnota från en bokförd

inköpsfaktura.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Inköpsreturorder och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.

3. I snabbfliken Allmänt fyller du i nödvändiga fält.

4. På snabbfliken rader fyller du i raderna manuellt eller kopierar information från andra dokument för att
fylla i raderna automatiskt:

Du kan använda funktionen Hämta bokförda dokumentrader som ska återföras för att kopiera en
eller flera bokförda dokumentrader från ett eller flera bokförda dokument. Den här funktionen återför
alltid de exakta kostnaderna från den bokförda dokumentraden. Funktionen beskrivs i följande steg.
Du kan använda funktionen Kopiera dokument för att kopiera ett befintligt dokument till returordern.
Använd den här funktionen för att kopiera hela dokumentet. Det kan antingen röra sig om ett bokfört
dokument eller ett dokument som inte har bokförts ännu. Du kan bara aktivera exakt kostnadsåterföring
när kryssrutan Kräv exakt kost.återföring är markerad på sidan Försäljningsinställningar.

5. Välj åtgärden Hämta bokförda dokumentrader som ska återföras.

6. Högst upp på sidan Bokförda inköpsdokumentrader markerar du kryssrutan Visa endast rader som
kan återföras om du bara vill visa rader med antal som ännu inte har returnerats. Exempel: om antalet på
en bokförd inköpsfaktura redan har returnerats kanske du inte vill inkludera antalet i ett nytt
inköpsreturdokument.

Det här fältet fungerar endast för bokförda inleveranser och bokförda fakturarader, inte för bokförda retur- eller
kreditnoterader.

Till vänster på sidan visas olika dokumenttyper, och siffran inom hakparentes visar hur många tillgängliga
dokument det finns av respektive dokumenttyp.

7. Välj i fältet Dokumenttypfilter vilken typ av bokförda dokumentrader som du vill använda.

8. Markera de rader som du vill kopiera till det nya dokumentet.



Skapa en ersättningsinköpsorder från en inköpsreturorder

NOTENOTE

NOTENOTE

Om du använder Ctrl+A för att markera alla rader kopieras alla rader inom det filter som du har angett, men filtret
Visa endast rader som kan återföras ignoreras. Exempel: Du har filtrerat raderna efter ett angivet
dokumentnummer med två rader, där den ena raden redan har returnerats. Även om fältet Visa endast rader som
kan återföras markerats kopieras båda raderna om du trycker på Ctrl+A för att kopiera alla rader, i stället för bara
den rad som inte har återförts.

9. Klicka på OK om du vill kopiera raderna till det nya dokumentet.

Följande processer inträffar:

För bokförda dokumentrader av typen Artikel skapas en ny dokumentrad som är en kopia av den
bokförda dokumentraden, med det antal som ännu inte har återförts. Fältet Koppla till artikellöpnr
fylls i efter behov med numret på artikeltransaktionen för den bokförda dokumentraden.

För bokförda dokumentrader som inte är av typen Artikel, t.ex. artikelomkostnader, skapas en ny
dokumentrad som är en kopia av den ursprungliga bokförda dokumentraden.

Fältet Styckkostnad (BVA) på den nya raden beräknas utifrån kostnaderna på motsvarande
artikeltransaktioner.

Om det kopierade dokumentet är en bokförd utleverans, inleverans, returinleverans eller
returutleverans beräknas à-priset automatiskt från artikelkortet.

Om det kopierade dokumentet är en bokförd faktura eller kreditnota kopieras à-priset,
fakturarabatterna och radrabatterna från den bokförda dokumentraden.

Om den bokförda dokumentraden innehåller artikelspårningsrader fylls fältet Koppla till
artikellöpnr på artikelspårningsraderna i automatiskt med de tillämpliga artikeltransaktionsnumren
från de bokförda artikelspårningsraderna.

När du kopierar från en bokförd faktura eller kreditnota kopieras eventuella fakturarabatter och radrabatter,
som var giltiga vid den tidpunkt då dokumentet bokfördes, från den bokförda dokumentraden till den nya
dokumentraden. Observera dock att om alternativet Beräkna fakturarabatt är aktiverat på sidan
Inköpsinställningar beräknas fakturarabatten på nytt när du bokför den nya dokumentraden. Det kan
därför hända att radbeloppet för den nya raden inte är detsamma som radbeloppet för den bokförda
dokumentraden, beroende på den nya beräkningen av fakturarabatten.

Om en del av antalet på den bokförda dokumentraden redan har återförts, sålts eller förbrukats skapas en rad bara
för det antal som finns kvar i lager eller som inte har returnerats. Om hela antalet på den bokförda dokumentraden
har återförts skapas ingen ny dokumentrad.

Om varuflödet i det bokförda dokumentet är detsamma som i det nya dokumentet skapas en kopia av den
ursprungliga bokförda dokumentraden i det nya dokumentet. Fältet koppla-från artikellöpnr fylls inte i eftersom
exakt kostnadsåterföring inte är möjligt i det här fallet. T.ex. om du använder funktionen Hämta bokförda
dokumentrader som ska återföras för att hämta en bokförd inköpskreditnotarad för en ny inköpskreditnota
kopieras endast den ursprungliga bokförda kreditnotaraden till den nya kreditnotan.

10. På sidan Inköpsreturorder i fältet Returorsakskod för varje rad väljer du orsaken till returen.

11. Välj åtgärden Bokföra.



Så här skapar du ett prisavdrag vid inköp:

Så här kombinerar du returutleveranser

Du kan komma överens med leverantören om att de ska kompensera dig för en inköpt artikel genom att ersätta
den. Ersättningsartikeln kan vara likadan eller annorlunda. Detta kan inträffa om leverantören av misstag har
skickat fel artikel.

1. På sidan Inköpsreturorder för en aktiv returprocess på en tom rad skapar du en negativ transaktion för
ersättningsartikeln genom att ange ett negativt belopp i fältet Antal.

2. Välj åtgärden Flytta negativa rader.
3. På sidan Flytta negativa inköpsrader fyller du i fälten efter behov.
4. Välj knappen OK. Den negativa raden tas bort från inköpsreturordern, och en ny inköpsorder skapas. Mer

information finns i Registrera inköp.

Om en leverantör skickar artiklar som på något sätt inte motsvarar din beställning, t.ex. om varorna är skadade
eller har fel färg eller storlek, erbjuds du förmodligen någon form av ersättning eller avdrag på priset.

Du kan bokföra den reducerade inköpskostnaden som en artikelomkostnad på en kreditnota eller returorder och
koppla den till den bokförda inleveransen. Följande tabell beskriver en inköpsreturorder, men samma steg gäller
för en inköpskreditnota.

1. Välj ikonen  och ange Inköpskreditnotor och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny för att öppna en ny tom inköpskreditnota.

3. Fyll i kreditnotahuvudet med information om den leverantör som du erhållit prisavdraget från.

4. På snabbfliken Rader i fältet Typ markerar du Debitering (artikel).

5. I fältet Nr. markerar du lämpligt värde för artikelomkostnaden.

Om du vill kan du skapa ett särskilt artikelomkostnadsnummer som avser prisavdrag.

6. Ange 1 i fältet Antal.

7. Ange beloppet för avdraget i fältet Inköpspris.

8. Koppla prisavdraget som en artikelomkostnad till artiklarna i den bokförda inleveransen. För mer
information, se Använda artikelomkostnader till kontot för ytterligare verksamhetskostnader När du har
kopplat prisavdraget går du tillbaka till sidan Inköpskreditnota.

När du bokför inköpsreturordern läggs inköpstillägget till det aktuella inköpstransaktionsbeloppet. På det här
sättet kan du hålla lagervärderingen aktuell.

Om du vill skicka tillbaka artiklar som täcks av olika inköpsreturorder till samma leverantör kan du använda
funktionen Kombinera returutleveranser.

När du levererar artiklarna bokför du relevanta inköpsreturorder som levererade och skapar därmed bokförda
inköpsreturutleverans.

När du är beredd att fakturera de här artiklarna, kan du i stället för att fakturera varje inköpsreturorder för sig
skapa en inköpskreditnota och automatiskt kopiera raderna i inköpsreturutleveransen till det här dokumentet.
Sedan kan du bokföra inköpskreditnotan och enkelt fakturera alla öppna inköpsreturorder på en gång.

När returutleveranser kombineras på en kreditnota och sedan bokförs skapas en bokförd inköpskreditnota för de
fakturerade raderna. Fältet Fakturerat antal på den ursprungliga inköpsreturordern uppdateras utifrån det
fakturerade antalet. Emellertid tas den ursprungliga inköpsreturordern inte bort, även om den är helt inlevererad



NOTENOTE

Så här tar du bort öppna inköpsreturorder efter kombinerad returutleverans bokföringSå här tar du bort öppna inköpsreturorder efter kombinerad returutleverans bokföring

Se även

och fakturerad, och därför måste du ta bort inköpsreturordern manuellt.

Den här proceduren utgår från ett exempel där det finns flera inköpsreturorder till leverantören, och att dessa har blivit
bokförda som levererade.

1. Välj ikonen  och ange Inköpskreditnotor och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.

3. I snabbfliken Allmänt fyller du i nödvändiga fält.

4. Välj åtgärden Hämta returutleveransrader.

5. Välj flera returutleveransrader som du vill inkludera på fakturan.

Om du har valt en ogiltig returutleveransrad eller du vill börja om från början, behöver du bara ta bort
raderna från inköpskreditnotan och använda funktionen Hämta returutleveransrader igen.

6. Välj åtgärden Bokföra.

1. Välj ikonen  och ange Ta bort fakturerade inköpsreturorder och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten på efter behov och välj sedan knappen OK.
3. Du kan också ta bort enskilda inköpsreturorder manuellt.

Inköp
Registrera inköp
Korrigera eller annullera obetalda inköpsfakturor
Arbeta med Business Central



Ta emot och omvandla elektroniska dokument
2019-10-14 • 3 minutes to read

NOTENOTE

Så här tar du emot och omvandlar en elektronisk faktura till en inköpsfakturaSå här tar du emot och omvandlar en elektronisk faktura till en inköpsfaktura

Den generiska versionen av Business Central stöder mottagning av elektroniska fakturor och kreditnotor i
PEPPOL-format, som stöds av de största leverantörerna av dokumentväxlingstjänster. Om du vill ta emot en
faktura från en leverantör som ett elektroniskt PEPPOL-dokument behandlar du dokumentet på sidan
Inkommande dokument för att konvertera det till en inköpsfaktura eller redovisningsjournalsrad i Business
Central.

Förutom att ta emot elektroniska dokument direkt från handelspartners kan du ta emot elektroniska dokument
från en ocr-service som har omvandlat dina PDF eller bildfiler till elektroniska dokument.

Innan du kan ta emot elektroniska dokument via dokumentutbytestjänsten, måste du lägga upp olika huvuddata,
som företagsinformation, leverantörer, artiklar och enheter. Dessa används för att identifiera dina affärspartners
och artiklar vid konvertering av data i element i den utgående dokumentfilen till fält i Business Central. Mer
information finns i Konfigurera en dokumentväxlingstjänst.

Innan du kan ta emot elektroniska dokument genom OCR-servicen, måste du skapa och aktivera den
förkonfigurerade serviceanslutningen. Mer information finns i Skapa inkommande dokument.

Trafiken av elektroniska dokument in och ut ur Business Central hanteras av jobbköfunktionen. Innan du kan ta
emot elektroniska dokument, måste den relevanta jobbkön startas.

Du kan antingen starta omvandlingen av elektroniska dokument manuellt, enligt beskrivningen i denna procedur,
eller så kan du aktivera ett arbetsflöde för att konvertera elektroniska dokument automatiskt, när de har tagits
emot. Den generiska versionen av Business Central innehåller en arbetsflödesmall, Arbetsflödet Från
inkommande elektroniskt via OCR till Öppna inköpsfaktura, som är klar att kopieras till ett arbetsflöde och
aktiveras. Mer information finns i Arbetsflöden.

När du konverterar elektroniskt dokumentet som har tagits emot från OCR-tjänsten av dokument - eller journalrader i
Business Central, sammanfattas raderna i källdokumentet på en rad. Enkelraden ska vara av typen redovisningskonto och
fälten Beskrivning och (redovisningskonto) Nr. ska vara tomma. Värdet i fältet Belopp ska vara samma som det totala
beloppet exklusive moms, för alla rader i källdokumentet.

Att säkerställa att de beskrivning och nr. För att se till att fälten fylls i kan du välja knappen Mappa text till konto på
sidan Inkommande dokument för att definiera att en viss fakturatext alltid mappas till ett visst debet- eller kreditkonto i
redovisningen. Vidare fylls fältet Beskrivning på dokument - eller journalrader som skapas från ett elektroniskt dokument
för den leverantören eller kunden i med texten i fråga och (redovisningskontots) Nr. med kontot.

I stället för mappning till ett redovisningskonto kan du också mappa till ett bankkonto. Det är praktiskt, till exempel, för
elektroniska dokument för kostnader som redan har betalts, där du vill skapa en redovisningsjournalrad som är klar för
bokföring på ett bankkonto.

Efterföljande procedur beskriver hur du tar emot en leverantörsfaktura och den omvandlas till en inköpsfaktura i
Business Central. Proceduren är samma, när du omvandlar en leverantörsfaktura till en redovisningsjournalrad.

1. Välj ikonen  och ange Inkommande dokument och välj sedan relaterad länk.

2. Välj raden för den inkommande dokumentposten som representerar en ny inkommande elektronisk
faktura och välj sedan Redigera på fliken Start i gruppen Hantera.



Se även

På sidan Dokumentkort är den relaterade xml-filen bifogad, och de flesta fälten är förifyllda med
information från den elektroniska fakturan. Mer information finns i Så här skapar du inkommande
dokumentposter.

3. I fältet Typ av dataintegration, välj PEPPOL - faktura eller OCR – faktura beroende på ursprunget till
det elektroniska dokumentet i fältet

4. Om du vill mappa text på leverantörsfakturan till ett visst debetkonto väljer du på fliken Åtgärder i
gruppen Allmänt och väljer Mappa text till konto och fyller sedan i Mappning av text-till-konto.

5. Gå till fliken Åtgärder, gruppen Allmänt, och välj Skapa dokument.

En inköpsfaktura skapas i Business Central baserat på informationen i det elektroniska dokumentet.

Eventuella valideringfel som vanligtvis beror på fel eller saknade huvuddata i Business Central, visas på
snabbfliken Felmeddelanden.

Hantera Leverantörsreskontra
Inkommande dokument
Konfigurera utskick och mottagning av elektroniska dokument
Utbyta data elektroniskt.
Allmänna affärsfunktioner



Datumberäkning för inköp
2019-10-14 • 2 minutes to read

Beräkna med ett begärt inleveransdatum

NOTENOTE

Beräkna utan begärt leveransdatum

Se även

I Business Central beräknas automatiskt det datum då du måste beställa en artikel som du vill ha i lager på ett
visst datum. Det är detta datum då du kan förvänta dig att artiklar som beställts ett visst datum ska vara
tillgängliga för plockning.

Om du anger ett begärt inleveransdatum i en inköpsorderhuvud, är det beräknade orderdatumet det datum då
ordern måste placeras för inleverans av artiklarna på datumet som du valde. Då beräknas datumet då artiklarna är
tillgängliga för plockning och visas i fältet Förväntat inleveransdatum.

Om inget begärt inleveransdatum anges används orderdatumet på raden som utgångspunkt när programmet
beräknar det datum då du kan förvänta dig att ta emot artiklarna och det datum då artiklarna kommer att vara
tillgängliga för plockning.

Om ett begärt inleveransdatum angetts på inköpsorderraden används detta datum som utgångspunkt i följande
beräkningar :

begärt inleveransdatum – ledtidsberäkning = orderdatum
begärt inleveransdatum + ankommande lagerhanteringstid + säkerhetsledtid = förväntat inleveransdatum

Om du angett ett begärt inleveransdatum i inköpsorderhuvudet kopieras detta datum till motsvarande fält på alla
raderna. Du kan ändra datumet på raderna eller ta bort datumet på raden.

Om din process grundar sig på beräkning bakåt, till exempel om du använder det begärda inleveransdatumet för att hämta
planerat orderdatum, rekommenderar vi att du använder datumformler med fast varaktighet, till exempel "5D", i fem dagar
eller "1V" i en vecka. Datumformler utan fast varaktighet, till exempel "FV" för aktuell vecka eller CM för aktuell månad, kan
resultera i felaktiga datumberäkningar. Mer information om datumformler finns i arbeta med datum och tider för kalender.

Om du skriver in en inköpsorderrad utan ett begärt leveransdatum fylls fältet Orderdatum i automatiskt med
datumet i fältet Orderdatum i inköpshuvudet. Detta datum är antingen det datum du angett eller arbetsdatumet.
Därefter utförs följande datumberäkningar för inköpsorderraden, med utgångspunkt från orderdatumet:

orderdatum + ledtidsberäkning = planerat inleveransdatum.
planerat inleveransdatum + ankommande lagerhanteringstid + säkerhetsledtid = förväntat inleveransdatum

Om du ändrar orderdatumet på raden, t.ex. om artiklarna inte är tillgängliga hos leverantören förrän vid ett senare
datum, beräknas de aktuella datumen automatiskt om på raden.

Om du ändrar orderdatumet i huvudet kopieras detta datum till fältet Orderdatum på samtliga rader, varefter alla
relaterade datumfält beräknas om.

Datumberäkning för försäljning



Beräkna orderlöftesdatum
Arbeta med Business Central



Slå samman dubblettposter
2019-10-14 • 3 minutes to read

NOTENOTE

TIPTIP

När olika användare skapar nya kunder, leverantörer eller kontaktkort med tiden eller nya poster skapas
automatiskt vid migrering kan kund, leverantör eller kontakt visas på system med mer än en post. I så fall kan du
använda sidan slå samman dubletter från kortet för den post som du vill behålla. Den här sidan innehåller en
översikt över dubbla fältvärden och innehåller funktioner för att välja vilka värden som ska behållas eller ignoreras
när du slår samman två poster i en.

Endast användare med behörigheten SLÅ SAMMAN DUBBLETTER kan använda den här funktionen.

Sidan slå samman dubbletter visar alla fält där värdena är olika för de två poster som jämförs. Därför visas en kopia av sidan
med mycket få fält. Om sidan innehåller flera fält är den misstänkta posten förmodligen inte en dubblett.

Följande procedur baseras på ett kundkort. Momenten är liknande för en leverantör och kontaktkort.

1. Välj ikonen  och ange Kunder och välj sedan relaterad länk.

2. Välj den kund som du vet eller misstänker har dubblettposter och välj sedan åtgärden redigera.

3. På sidan Kundkort väljer du åtgärden Slå samman med.

4. På sidan Slå samman dubbletter i fältet slå samman med markerar du den kund som du tror är en
dubblett av den som du har öppnat som anges i fältet aktuell.

Snabbfliken fält visar var värdena är olika för de två kunderna. Det innebär att om den valda kunden
verkligen är en dubblett kommer endast mycket få fält att visas, till exempel skrivfel och andra
datainmatningsfel.

Snabbfliken relaterade tabeller innehåller tabeller där det finns fält som har en relation till båda kunder.
Fälten Aktuellt antal och Duplicera antal visar antalet fält i relaterade tabeller där värdet Nr. för både
aktuell och dubblettkund används. På sidan Slå samman dubblett i det här avsnittet finns endast
information, men om det finns sammanslagningskonflikter kan du åtgärda dem på sidan Slå samman
dubblettkonflikter. Se steg 8 till 12.

5. För varje fält där du vill använda ett annat värde än det aktuella markerar du kryssrutan åsidosätta. Värdet i
fältet alternativt värde kommer därefter att överföras till den aktuella posten när du slutför processen.

6. När du är klar med att välja vilka värden som du vill behålla eller åsidosätta, väljer du åtgärd slå samman.

Systemet kontrollerar om kopplingen av värden för dubblettkunden i den aktuella kunden orsakar några
konflikter. En konflikt finns om ett värde i åtminstone ett primärnyckelfält är detsamma för både kunder när
värdet i fältet Nej är olika för de två kunderna.

7. Om inga konflikter finns väljer du knappen Ja i bekräftelsemeddelanderutan.

Dubblettkunden får ett nytt namn så att all användning av dess värde Nr. i alla fält med relationer i
kundtabellen ersätts med värdet Nr. för den aktuella kunden.



NOTENOTE

Se även

8. Om det finns konflikter, väljer du åtgärden Lös (xx) konflikter före sammanslagning. på snabbfliken
konflikter som visas om det finns konflikter.

9. På sidan Slå samman dubblettkonflikter markerar du raden för en relaterad tabell med en konflikt och
väljer sedan åtgärden Visa detaljer.

På sidan Slå samman dubbletter visas nu fält i den valda tabellen som orsakar en kopplingskonflikt mellan
de två kundposterna. Observera i båda summerade värdena i fälten aktuell och konflikter med och på
raderna där minst ett primärnyckelfält är samma för både kunder och värdet för fältet Nr. är olika för de två
kunderna.

10. Om du inte vill behålla dubblettkundposten väljer du åtgärden ta bort dubblett och väljer sedan knappen
Stäng.

Identiska fältvärden, andra än värdet i fältet Nr. tas bort från dubblettposten och infogas på den aktuella
posten.

11. Om du vill behålla dubblettkundposten efter kopplingen, väljer du Byt namn på dubblett.

12. På rader, inte för fältet Nr. ändrar du värdet i fältet, om fältet har samma värde på båda posterna, ändrar du
värdet i alternativt värde och välj sedan knappen Stäng.

Konflikten mellan fältvärdet uppdateras på dubblettposten så att den kan slås samman med den aktuella
posten. Dubblettposten kvarstår fortfarande efter kopplingen.

13. Upprepa steg 8 till och med 12 tills alla konflikter har lösts. Snabbfliken konflikter försvinner.

14. På sidan Slå samman dubblett, välj åtgärden slå samman och välj sedan Ja i rutan Bekräfta meddelandet.

För kontakter kan du använda funktionen för att söka efter dubbletter av kontakter innan du använder sidan slå samman
dubbletter. Mer information finns i söka efter dubblettkontakter.

Försäljning
Ställa in kontakter
Arbeta med Business Central



Lagersaldo
2019-10-14 • 2 minutes to read

NOTENOTE

Lageravstämning

TILL GÅ TILL

Skapa artikelkort för lagerartiklar som du
handlar med.

Registrera nya artiklar

Strukturera de överordnade artiklar som du
säljer som satser som består av komponenter
som du monterar till order eller lager.

Arbeta med strukturer

Att hålla en översikt över artiklar och hjälpa dig
att hitta och sortera artiklar genom att ordna
dem i kategorier.

Kategorisera artiklar

För varje fysisk produkt som du handlar i måste du skapa ett artikelkort av typen Lager.
Artiklar som du erbjuder till kunder men inte håller i lager kan du registrera som
katalogartiklar, som du kan omvandla till lagerartiklar vid behov. Du kan öka eller minska
kvantiteten för en artikel i lager, genom att bokföra direkt till artikeltransaktionerna, till
exempel efter en fysisk inventering eller, om du inte vill registrera inköp.

Lagerökningar och lagerminskningar registreras även naturligtvis när du bokför inköps-
och försäljningsdokument. Mer information finns i Bokföra inköp, Sälja produkter och
Fakturera försäljning. Överföringar mellan lagerställen ändrar lagrets kvantiteter över
företagets distributionslager.

För att öka en översikt av artiklar och för att söka efter dem kan du kategorisera artiklar
och ge dem attribut för att söka och sortera förbi.

Den fysiska hanteringen av artiklar kallas lageraktiviteter. Mer information finns i Lagerhantering.

När du bokför lagertransaktioner, till exempel försäljningsutleveranser, inköpsfakturor eller
lagerjusteringar, registreras de ändrade artikelkostnaderna i artikelvärdesposter. För att
återspegla denna förändring i lagervärde i din bokföring kommer lagerkostnaderna
automatiskt att bokföras på relaterade lagerkonton i redovisningen. För varje
lagertransaktion som bokförs, bokförs lämpliga värden på lagerkontot, justeringskontot
och KSV-kontot i redovisningen. Mer information finns i Stämma av lagerkostnader med
redovisningen.

Även om lagerkostnaderna automatiskt bokförs i redovisningen måste du fortsatt
säkerställa att varukostnader skickas vidare till relaterade avgående
försäljningstransaktioner, i synnerhet när varorna säljs innan du har fakturerat inköpet av
varorna. I programmet kallas detta för Kostnadsjustering. Artikelkostnader justeras
automatiskt när du bokför artikeltransaktioner, men du kan också justera
projektartikelkostnader manuellt. Mer information finns i Justera artikelkostnader .

file:///T:/y1da/inventory-how-work-BOMs.html


Tilldela artikelattribut med olika värdetyper till
artiklarna för att hjälpa dig att sortera och hitta
artiklar.

Arbeta med artikelattribut

Skapa artikelkort för vissa artiklar som du
erbjuder till kunder, men inte håller i lager.

Arbeta med katalogartiklar

Utföra en fysisk inventering av lagret med
sidorna Inventeringsorder och
Inventeringsregistrering.

Beräkna lager med hjälp av dokument

Utför en fysisk inventering, göra negativa eller
positiva justeringar och ändra information, till
exempel plats eller partinumret i
artikeltransaktionerna.

Inventera, justera och gruppera lager med hjälp
av journaler

Visa tillgängligheten av artiklar per lagerställe,
per period, per försäljning eller per
inköpshändelse eller per deras användning av
monterings- eller produktionsstrukturer.

Visa artikeldisposition

Överför lagerartiklar mellan lagerställen med
överföringsorder, för att hantera lageraktiviteter,
eller med artikelgrupperingsjournalen.

Överföra lager mellan olika lagerställen

Reservera lager eller inkommande artiklar för
försäljningsorder, inköpsorder, serviceorder,
monteringsorder eller produktionsorder.

Reservera artiklar

Ställa in en leverantörs eller kundens egen
beskrivning för ett objekt så att du enkelt kan
infoga deras artikelbeskrivning i
handelsdokument.

Använd artikeltvärreferenser

Tilldela serienummer/partinummer till några
ankommande eller avgående dokument- eller
journalrader, till exempel för att spåra objekt vid
återkallning.

Arbeta med serienummer och partinummer

Ställa in en leverantörs eller kundens egen
artikelbeskrivning för ditt artikelkort så att du
snabbt kan infoga deras artikelbeskrivning i
handelsdokument.

Använd artikeltvärreferenser

Sök var serie- eller partinummer har använts i
dess försörjningskedja, till exempel i
återkallningssituationer.

Spåra artiklar med artikelspårning

Spärra en artikel så att den inte kan registreras
på försäljnings- eller inköpsrader eller bokföras i
en transaktion.

Spärra artiklar

Hantera affärsverksamheten på
försäljningskontor, inköpsavdelningar eller
planeringskontor på flera platser.

Arbeta med ansvarsenheter

TILL GÅ TILL



Se även

Starta en gratis provperiod!

Lagerstyrning
Inköp
Försäljning
Arbeta med Business Central
Allmänna affärsfunktioner

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847861


Registrera nya artiklar
2019-10-14 • 3 minutes to read

NOTENOTE

Skapa ett nytt artikelkort

Artiklar, bland andra produkter, utgör basen för ditt arbete, varorna eller tjänster som du handlar med.
Varje artiklar måste registreras som ett artikelkort.

Artikelkort innehåller den information som behövs för att köpa, lagra, sälja, leverera och informera om
artiklar.

Artikelkortet kan vara av typen Lager, Service, eller Inte i lager för att ange om artikeln är en fysisk
inventeringsenhet, en arbetstidsenhet eller en fysisk enhet som inte spåras i inventeringen. Mer
information om typerna finns i Om artikeltyper .

En artikel kan struktureras som en överordnad artikel med underliggande underordnade objekt i en
struktur. I Business Central kan en strukturlista vara antingen en monteringsstruktur eller en
produktionsstruktur, beroende på dess användning. Mer information finns i Arbeta med strukturer.

Om du köper samma artikel från flera olika leverantörer, kan du ansluta de leverantörerna till
artikelkortet. Leverantörer visas sedan på sidan Artikelleverantörskatalog så att du enkelt kan välja en
annan leverantör.

Artiklar som du erbjuder dina kunder men som du inte vill hantera i ditt system, tills du börjar sälja dem
kan ställas in som katalogartiklar. Katalogartiklar ska inte förväxlas med vanliga artiklar av typen Inte i
lager. Mer information finns i Arbeta med katalogartiklar .

Om artikelmallar finns för olika artikeltyper, visas en sida när du skapar ett nytt artikelkort där du kan välja en
lämplig mall. Om endast en artikelmall finns, då använder nya artikelkort alltid den mallen.

I proceduren nedan beskrivs hur du skapar ett artikelkort från grunden. Du kan också skapa nya
artikelkort genom att kopiera befintliga artiklar. Mer information finns i kopiera befintliga objekt om du
vill skapa nya objekt.

1. Välj ikonen  och ange Artiklar och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan Artiklar väljer du åtgärden Ny.

Om endast en artikelmall finns, då öppnas ett nytt artikelkort med fält ifyllda med information från
mallen.

3. Välj den mall som du vill använda för den nya artikelkortet på sidan Välj en mall för en ny
artikel.

4. Välj OK. Ett nytt artikelkort öppnas med ifyllda fält med information från mallen.

5. Fortsätt att fylla i eller ändra fält på artikelkortet vid behov. Placera markören över ett fält om du
vill läsa en kort beskrivning.
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NOTENOTE

Om du vill spara artikelkortet som en mall

Så här lägger du upp flera leverantörer för artiklar

Se även

I fältet värderingsprincip anger du hur artikelns styckkostnad beräknas genom att anta hur flödet av fysiska
artiklar sker i företaget. Fem metoder är tillgängliga, beroende på typen av objekt. Mer information finns i
Designdetaljer: Värderingsprinciper.

Om du använder Genomsnitt beräknas en artikels enhetskostnad som den genomsnittliga styckkostnaden vid
varje tidpunkt efter ett inköp. Lager värderas med förutsättningen att alla lagerartiklar säljs samtidigt. Med den här
inställningen kan du välja fältet Styckkostnad för att på sidan Översikt: Beräkning av genomsnittskostnad visa
tidigare transaktioner som genomsnittskostnaden beräknas från.

På snabbfliken Pris och bokföring ser du specialpriser eller rabatter som du beviljar för artikeln om vissa
villkor uppfylls, till exempel kund, lägsta partistorlek eller slutdatum. Varje rad representerar ett speciellt
pris eller radrabatt. Varje kolumn representerar ett kriterium som måste gälla för att garantera
specialpriset som du anger i fältet Enhetspris eller radrabatten som du anger i fältet Radrabatt %. Mer
information finns i Registrera försäljningspris, rabatt och betalningsavtal.

Artikeln är nu registrerad, och artikelkortet är klart att användas i försäljningsdokument.

Om du vill använda detta artikelkort som en mall när du skapar nya artikelkort, så fortsätt med att spara
den som en mall. Mer information finns i följande avsnitt:

1. På sidan artikelkort väljer du åtgärden Spara som mall. Sidan artikelmall öppnas och uppvisar
artikelkortet som mall.

2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
3. Om du vill återanvända dimensioner i mallar väljer du fönstret Dimensioner. Sidan

Dimensionsmallar öppnas och visar de dimensionskoder som ställts in för artikeln.
4. Ändra eller ange dimensionskoder som ska kopplas till nya artikelkort som skapas med hjälp av

mallen.
5. Välj OK när du har slutfört den nya artikelmallen.

Artikelmallen läggs till listan över artikelmallar, så att du kan använda det för att skapa nya artikelkort.

Om du köper samma artikel från flera olika leverantörer måste du ange information om varje leverantör,
t.ex. priser, ledtid och rabatter.

1. Välj ikonen  och ange Artiklar och välj sedan relaterad länk.
2. Välj relevant artikel och välj sedan åtgärden Artikel.
3. Välj åtgärden Leverantörer.
4. Välj fältet Leverantörsnr och välj sedan leverantör som du vill lägga upp för artikeln.
5. Det är frivilligt att fylla i övriga fält.
6. Upprepa moment 2 till 5 för varje leverantör som du vill köpa artikeln från.

Leverantörer visas nu på sidan Artikelleverantörskatalog som du kan öppna från artikelkortet så att du
enkelt kan välja en annan leverantör.

Skapa nummerserier
Lagersaldo
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Arbeta med strukturer
2019-10-14 • 4 minutes to read

Monteringsstrukturer eller produktionsstrukturer

Skapa en monteringsstruktur

Du använder strukturlistor (stycklistor) till strukturens överordnade artiklar som monteras eller tillverkas av
resurser eller maskin resurserna från komponenter. En monteringsstruktur kan också användas för att sälja en
överordnad artikel som byggsatser bestående av dess komponenter.

Du använder monteringsorder för att slutboka artiklar från komponenter i en enkel sätt, som kan utföras av en eller
flera grundläggande resurser, som inte är maskin- eller produktionsgrupper, eller utan något resurser. Det kan
exempelvis vara en monteringsprocess att välja två som vinflaska och en kaffesäck och sedan packa dem som
presentartiklar.

En monteringsstruktur är mycket viktigt som definierar vilka komponentartiklarna ingår i en slutartikelmontering
mot kundorder, och vilka resurser som används för att monterar monteringsartikeln. När du anger
monteringsartikeln och ett antal i huvudet för en ny monteringsorder, fylls monteringsorderraderna i automatiskt
enligt monteringsstrukturen med en monteringsorderrad per komponent eller resurs. Mer information finns i
Monteringshantering.

I det här avsnittet beskrivs monteringsstrukturer.

Du använder produktionsorder för att slutboka artiklar från komponenter i en komplex behandling som kräver en
verksamhetsföljd och en produktions- eller maskingrupper, som representerar produktionskapaciteterna. Det kan
till exempel vara att en produktionsprocess klippa ut stålplattor i en operation, svetsar dem i nästa operation och
färga slutartikeln i den senaste operationen. Mer information finns i Tillverkning.

En produktionsstruktur är huvuddata som definierar en produktionsartikel och komponenter som ingår i den. För
monteringsartiklar måste produktionsstrukturen godkännas och tilldelas produktionsartikeln innan den kan
användas i en produktionsorder. När du anger produktionsartikeln på en produktionsorderrad, antingen manuellt
eller genom att uppdatera order, då blir produktionsstrukturinnehållet produktionsorderkomponenterna. För mer
information, se Skapa produktionsstrukturer.

Begreppet av resurser i produktionen är mycket mer avancerad än i monteringshantering. Produktionsgrupper och
maskingrupper fungerar som resurser, och produktionssteg representeras av operationer som tilldelas resurser i
produktionsstrukturer. Mer information finns i Skapa verksamhetsföljder.

Både monteringsorder och produktionsorder kan kopplas direkt till försäljningsorder. Du kan dock endast använda
monteringsorder att anpassa slutartikeln direkt för en kundförfråga med försäljningsordern.

Om du vill definiera en överordnad artikel som består av andra artiklar eller resurser som krävs för att montera
den överordnade, måste du skapa en monteringsstruktur.

Monteringsstrukturer innehåller vanligtvis artiklar men kan också innehålla en eller flera resurser som krävs för att
utföra monteringsarbetet.

Monteringsstrukturer kan ha flera nivåer, vilket innebär att en komponent på monteringsstruktur kan vara en
monteringsartikel själv. I så fall innehåller fältet Monteringsstruktur på monteringsstrukturraden Ja.

Särskilda krav gäller artiklarna på moneringsstrukturer med avseende på tillgängligheten. Mer information finns i
För att visa tillgängligheten för en artikel efter dess användning i monteringsstrukturer .



Att visa komponenter i en monteringsartikel som dras in enligt
strukturen

Ersätta monteringsartikeln med de komponenter som ingår i rader

Beräkna standardkostnaden för monteringsartikel

Det finns två delar för att skapa en monteringsstruktur:

Skapa en ny artikel
Ange strukturem för monteringsartikeln.

1. Skapa en ny artikel. Mer information finns i Registrera nya artiklar .

Fortsätt med att ange komponenter eller resurser i monteringsstrukturen.

2. På sidan artikelkort för en monteringsartikel väljer du åtgärden montering och väljer sedan åtgärden
Monteringsstruktur.

3. På sidan Monteringsstruktur fyller du i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en
kort beskrivning.

Från sidan Monteringsstruktur kan du öppna en separat sida som visar komponenterna och resurserna med
indrag enligt deras strukturplats under monteringsartikeln.

1. Välj ikonen  och ange Artiklar och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna kortet för monteringsartikeln. (Sidan Monteringsstruktur på sidan artiklar innehåller Ja.)
3. På sidan artikelkort väljer du åtgärden montering och väljer sedan åtgärden Monteringsstruktur.
4. På sidan Monteringsstruktur väljer du åtgärden visa struktur.

Du kan använda en särskild funktion för att ersätta raden för monteringsartikeln med nya rader för dess
komponenter från alla försäljnings- och inköpsdokument som innehåller en monteringsartikel. Den här funktionen
används, till exempel för att sälja komponenter som en sats som motsvarar monteringsartikeln.

Varning: när du har använt funktionen Expandera struktur, kan du inte enkelt ångra det. Om du vill ångra
åtgärden måste du ta bort försäljningsorderraderna som representerar komponenterna och sedan skriva en
försäljningsorderrad för monteringsartikeln på nytt.

Följande procedur är baserad på en försäljningsfaktura. Samma steg gäller för andra försäljningsdokument och alla
inköpsdokument.

1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport i det övre högra hörnet, gå till Försäljningsfakturor och välj sedan
relaterad länk.

2. Öppna en försäljningsfaktura som innehåller en rad för en monteringsartikel.
3. Välj rad för en monteringsartikel och radåtgärden Expandera struktur.

Alla fält på försäljningsfakturaraden för den monterade artikeln avmarkeras utom fälten artikel och beskrivning.
Ifyllda försäljningsfakturarader infogas för komponenter och eventuella resurser som utgör grunden för
monteringsartikeln.

Observera: funktionen Expandera struktur finns också på sidan Monteringsstruktur.

Du beräknar styckkostnaden för en monteringsartikel genom att summera styckkostnaden för varje komponent
och resurs i artikelns monteringsstruktur.

Du kan även beräkna och uppdatera standardkostnaden för en eller flera artiklar på sidan
Standardkostnadsformulär. För mer information, se Uppdateras standardkostnader.



ALTERNATIV DESCRIPTION

Högsta nivå Beräknar monteringsartikelens standardkostnad som den
totala kostnaden för alla inköpta eller monterade artiklar på
den monteringsstrukturen oberoende av alla underliggande
monteringsstrukturer.

Alla nivåer Beräknar monteringsartikelns standardkostnad som summan
av: 1) den beräknade kostnaden för alla underliggande
monteringsstrukturer på monteringsstrukturen. 2) Kostnaden
för alla inköpta artiklar i monteringsstrukturen.

Se även

Styckkostnaden för en monteringsstruktur är alltid lika med de sammanlagda styckkostnaderna för
komponenterna, inklusive andra monterinhsstrukturer och resurser.

1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport i det övre högra hörnet, gå till Artiklar och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna kortet för monteringsartikeln. (Sidan Monteringsstruktur på sidan artiklar innehåller Ja.)
3. På sidan artikelkort väljer du åtgärden montering och väljer sedan åtgärden Monteringsstruktur.
4. På sidan Monteringsstruktur kan du välja åtgärden beräkna standardkostnad.
5. Markera ett av alternativen och klicka på OK.

Kostnaderna för de artiklar som utgör monteringsstrukturen kopieras från komponentens artikelkort. Kostnaden
för varje artikel multipliceras med det aktuella antalet, och totalkostnaden visas i fältet Styckkostnad på
artikelkortet för monteringsartikeln.

Registrera nya artiklar
Visa artikeldisposition
Lagersaldo
Arbeta med Business Central



   

Kategorisera artiklar
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här skapar du ett artikelkategori

NOTENOTE

NOTENOTE

Så här tilldelar du en artikelkategori till en artikel

Se även

För att underhålla en översikt över dina artiklar och för att sortera och söka artiklar är det praktiskt att ordna
artiklarna i artikelkategorier.

Om du vill söka artiklar efter egenskaper kan du tilldela objektattribut till artiklar och även till artikelkategorier.
Mer information finns i Så här arbetar du med attribut.

1. Välj ikonen  och ange Artikelkategorier och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Artikelkategorier väljer du åtgärden Ny.
3. På sidanArtikelkategori på snabbfliken Allmänt fyller du sedan de fält som behövs. Placera markören över

ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
4. På snabbfliken Attribut anger du ett artikelattribut för artikelkategorin. Mer information finns i avsnittet Att

tilldela attribut till artikelattribut.

Om artikelkategorin har en överordnad artikelkategori som indikeras i fältet Överordnad kategori kommer alla
artikelattribut, som har tilldelats den överordnade artikelkategorin att förifyllas på snabbfliken Attribut.

Artikelattribut som du tilldelar en artikelkategori, kommer automatiskt att gälla för den artikel som artikelkategorin tilldelats.

1. Välj ikonen  och ange Artiklar och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna kortet för den artikel som du vill tilldela en en artikelkategori.
3. Välj sökknappen i fältet Artikelkategorikod och välj en befintlig artikelkategori. Välj alternativt åtgärden Ny

för att först skapa en ny artikelkategori som förklaras i Att skapa en artikelkategori.

Arbeta med artikelattribut
Registrera nya artiklar
Lagersaldo
Arbeta med Business Central



  

 

 

Arbeta med artikelattribut
2019-10-14 • 3 minutes to read

TIPTIP

Så här skapar du artikelattribut

NOTENOTE

Så här skapar du värden för artikelattribut av typen alternativ

Så här tilldelar du ett artikelattribut till en artikel

När kunder gör förfrågningar om en artikel, antingen i motsvarande fält eller via en integrerad webbutik kan
kunden fråga eller söka efter egenskaper som till exempel höjd och modellår. För att tillhandahålla denna
kundservice kan du tilldela artikelattributvärden av andra typer till artiklarna, som sedan kan användas när du
söker efter artiklar.

Du kan också tilldela till artikelattribut till artikelkategorier, som sedan kopplas till artiklarna som använder
artikelkategorierna. Mer information finns i Kategorisera artikel.

Om du kopplar bilder till poster, kan tillägget Image Analyzer identifiera attribut i bilden och föreslå attribut så att du kan
bestämma om du vill tilldela dem. Filnamnstillägget är klar. Du måste aktivera det. Mer information finns i Tillägget Image
Analyzer för.

1. Välj ikonen  och ange Artikelattribut och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Artikelattribut väljer du åtgärden Ny.
3. På sidan Artikelattribut fyller du i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort

beskrivning.

Om du väljer Alternativ i fältet Typ kan du välja åtgärden Artikelattributvärden för att markera eller skapa
artikelattributvärden. Mer information finns i Att skapa artikelattributvärden av typen alternativ.

1. Välj ikonen  och ange Artikelattribut och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Artikelattribut markerar du ett artikelattribut av typen Alternativ som du vill tilldela värden på, och

väljer sedan åtgärden Artikelattributvärden.
3. På sidan Artikelattributvärden fyller du i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en

kort beskrivning.

1. Välj ikonen  och ange Artiklar och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Artiklar markerar du den artikel som du vill tilldela artikelattribut på, och väljer sedan åtgärden

Attribut.
3. På sidan Artikelattributvärden väljer du åtgärden Ny.
4. Välj sökknappen i fältet Attribut och välj ett befintligt artikelattribut. Välj alternativt åtgärden Ny för att först

skapa en ny artikelattribut som förklaras i Att skapa artikelattribut.
5. I fältet Värde anger du artikelattributvärdet , exempelvis "2010" för attributet modellår attribute.
6. För artikelattribut av typen Alternativ väljer du sökknappen i fältet Värde och väljer sedan ett

artikelattributvärde. Välj alternativt åtgärden Ny för att först skapa ett nytt artikelattributvärde som förklaras i



    Så här tilldelar du ett artikelattribut till artikelkategorier

NOTENOTE

Filtrera artikel efter attribut

Se även

Att skapa värden för artikelattribut av typen Alternativ .
7. Upprepa steg 4 genom 6 för alla artikelattribut som du vill tilldela artikeln.

1. Välj ikonen  och ange Artikelkategorier och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Artikelkategorier markerar du den artikelkategori, som du vill tilldela artikelattributen till och väljer

sedan åtgärden Redigera.
3. På sidan Artikelkategorikort på snabbfliken Attribut väljer du åtgärden Ny.
4. Välj sökknappen i fältet Attribut och välj ett befintligt artikelattribut. Välj alternativt åtgärden Ny för att först

skapa en ny artikelattribut som förklaras i Att skapa artikelattribut.
5. I fältet Standaardvärde väljer du sökknappen och väljer du ett artikelattributvärde.
6. Upprepa steg 4 genom 5 för alla artikelattribut som du vill tilldela artikelkategorin.

Artikelattribut för överordnade artikelkategorier kommer att ärvas av underordnade artikelkategorier. Detta indikeras av
fältet Ärvd från på snabbfliken Attribut. Mer information finns i Kategorisera artiklar.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Artiklar och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan Artiklar väljer du åtgärden Filtrera efter attribut.

3. På sidan Filtrera artiklar efter attribut väljer du sökknappen i fältet Attribut och väljer sedan ett
artikelattribut.

4. I fältet Värde väljer du sökknappen och väljer du ett befintligt artikelattributvärde att filtrera efter.

Du kan bara välja värden direkt för artikelattribut som har fasta värden, till exempel färg. För artikelattribut, som har
variabelvärden, till exempel bredd, måste du ange artikelattributvärdet, genom att först välja ett villkor. Se steg 5.

5. I fältet Värde ett variabelt artikelattribut väljer du sökknappen.

6. På sidan Ange filtervärde i fältet Villkor väljer du villkor med listpilen.

7. I fältet Värde anger du ett attributvärde för att filtrera artiklar.

Exempel För att filtrera efter artiklar där materialbeskrivningen börjar med "blå", fyller du i fälten enligt
följande: fältet Attribut: Materialbeskrivning, fältet Villkor: Börjar med, Värde: blå.

8. Välj knappen OK.

Artiklarna på sidan Artiklar filtreras efter de angivna artikelattributvärdena.

Kategorisera artiklar
Registrera nya artiklar
Lagersaldo
Arbeta med Business Central
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NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

Så här skapar du en katalogartikel

Så här ställer du in katalogartikelnummer konverteras till ditt eget
nummer

Om du vill omvandla en katalogartikel till en normal artikel

Du kan erbjuda vissa artiklar till dina kunder för deras bekvämlighet, som du inte vill hantera i ditt system, tills du
börjar sälja dem. När du vill börja hantera sådana artiklar i ditt system, kan du konvertera dem till vanliga
artikelkort på två sätt.

Från ett kort för katalogartikel skapar skapar du ett nytt lagerkort baserat på en mall.
Från en försäljningsorderrad av typen Artikel med ett tomt fält *Nr väljer du en katalogartikel. Ett artikelkort
skapas sedan automatiskt för katalogartikeln.

Du kan inte välja en katalogartikel från sidan Försäljningsfaktura.

Du kan välja en katalogartikel från sidan Försäljningsoffert men katalogartikeln kommer inte att omvandlas till en vanlig
artikel när du använder funktionen Gör beställning.

En katalogartikel har vanligtvis artikelnumret från den leverantör som levererar den. Om du vill aktivera
konvertering av ett kort för en katalogartikel till ett vanligt artikelkort måste du först ställa in hur leverantörens
artikelnumrering konverteras till din egen artikelnumrering.

Katalogartiklar ska inte förväxlas med icke-lagerartiklar, som är vanliga artiklar som ges typen Inte i lager för att hålla dem
från tillgänglighets- och kostnadsberäkningar, till exempel eftersom de endast används internt och har en låg kostnad. Mer
information om typerna finns i Om artikeltyper.

Kort för katalogartiklar har mycket mindre information än normala artikelkort, eftersom du bara använder dem
för att erbjuda på offerter och på andra sätt. Därför måste de konverteras till normala artikelkort, innan du kan
bokföra försäljningstransaktioner för dem.

1. Välj ikonen  och ange katalogartiklar och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Ny.
3. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Om du vill aktivera konvertering av ett kort för katalogartikel till ett vanligt artikelkort måste du först ställa in
hur leverantörens artikelnumrering konverteras till dit eget nummerformat.

1. Välj ikonen  och ange katalogartikelinställning och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs.



Om du vill sälja en katalogartikel och konvertera den till en normal
artikel

NOTENOTE

Se även

1. Välj ikonen  och ange katalogartiklar och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna kortet för den katalogartikel som du vill konvertera till en normalt artikel.
3. På sidan Katalogartikelkort väljer du åtgärden Skapa artikel.

Ett nytt artikelkort förifyllt med information från katalogartikeln och en relevant artikelmall skapas. Du kan
sedan ange eller redigera fält på det nya artikelkortet vid behov. Mer information finns i Registrera nya artiklar .

1. Välj ikonen  och ange Försäljningsorder och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny. Fyll i övriga fält på snabbfliken Allmänt som för alla andra försäljningsorder. Mer
information finns i Sälja produkter.

3. På en ny försäljningsrad i fältet Typ väljer du Artikel, men lämnar Nr. tomt.

4. Välj åtgärden Rad och välj sedan åtgärden Välj katalogartiklar.

Katalogartikeln omvandlas till en normal artikel. Ett nytt artikelkort förifyllt med information från
katalogartikeln och en relevant artikelmall skapas.

5. På sidan Katalogartiklar väljer du den katalogartikel som du vill sälja och väljer sedan knappen OK.

6. När försäljningsordern är slutförd väljer du åtgärden Bokföra.

Du kan sedan ange eller redigera fält på det nya artikelkortet vid behov. Mer information finns i Registrera nya
artiklar.

En korsreferenspost för artikel skapas automatiskt för den leverantör som levererar artikeln mellan leverantörens
artikelnummer och det nya artikelnumret. Mer information finns i Använd artikeltvärreferenser.

Registrera nya artiklar
Skapa specialorder|
Lagersaldo
Arbeta med Business Central



Beräkna lager med hjälp av dokument
2019-10-14 • 9 minutes to read

NOTENOTE

Skapa en inventeringsorder

Du kan göra en fysisk inventering av artiklar med hjälp av inventeringsorder och
inventeringsregistreringsdokument. Sidan inventeringsorder används för att ordna de fullständiga inventeringar,
till exempel en per lagerställe. Sidan registrering av fysiskt lager används för att kommunicera och samla in
faktiska inventeringen av artiklar. Du kan skapa flera inspelningar av en order, till exempel för att fördela grupper
av artiklar till olika medarbetare.

Rapporten registrering av fysiskt lager kan skrivas ut från varje inspelning och innehåller tomma antalsfält för
att ange det inventerade faktiska lagersaldot. När en användare gör inventering och kvantiteterna som anges på
sidan omkodning av fysiskt lager väljer du åtgärden Slutför. Detta överför kvantiteterna till dessa rader på
sidan inventeringsorder. Funktionen garanterar att inget artikelantalet kan registreras två gånger.

Den här proceduren beskriver hur du utför en inventering med dokument, en metod som ger mer kontroll och stöder
distribution av inventeringen till flera medarbetare. Du kan också utföra aktiviteten med hjälp av journaler, sidorna
Inventeringsjournaler och Dist.lager inventeringsjournaler. Mer information finns i Inventera, justera och gruppera om
lager med hjälp av journaler.

Observera att om du använder funktionen för lagerplatser eller zoner, får du inte använda inventeringsorder. Använd i stället
Sist.lag. inventeringsjournal för att räkna distributionslagertransaktionerna innan du synkroniserar dem med
artikeltransaktioner.

Inventering med dokument består av följande övergripande åtgärder:

1. Skapa en inventeringsorder med förväntade artikelkvantiteter som fylls i automatiskt.
2. Skapa minst en inventeringsregistrering från ordern.
3. Ange antalet räknade artiklar på registreringarna som anges på utskrifter, till exempel och anger värdet till

avslutad.
4. Slutför och bokför inventeringsordern.

En inventeringsorder är ett fullständigt dokument som består av en inventering i orderhuvudet och vissa rader för
orderinventering. Informationen i inventeringshuvudet beskriver hur du gör en inventering.
Inventeringsorderraderna innehåller information om artiklarna och var de finns.

Om du vill skapa inventeringsorderrader kan du använda funktionen beräkna rader för att återspegla det aktuella
lagret som rader på ordern. Alternativt kan du använda funktionen Kopiera dokument för att fylla i raderna med
innehållet i en annan ordning för öppna eller bokförda inventeringen. Nedan beskrivs endast hur du använder
funktionen beräkna rader.

1. Välj ikonen  och ange inventeringsorder och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.

3. Fyll i de fält som krävs på snabbfliken Allmänt. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort
beskrivning.

4. Välj åtgärden Beräkna rader.



Skapa en inventeringsregistrering

TIPTIP

5. Välj alternativ om det behövs.

6. Ange filter, till exempel för att endast ta med en delmängd av artiklar som ska beräknas med den första
registreringen.

Du kan planera för flera medarbetare att beräkna inventering genom att ange olika filter varje gång du använder
åtgärden beräkna rader för att endast fylla i ordern med en delmängd av lagerartiklar som en användare kommer
att registrera. När du skapar flera registreringar för fysiskt lager för flera anställda minimerar du risken för att räkna
artiklar två gånger. Mer information finns i avsnittet "Så här skapar du en inventeringsregistrering".

7. Välj OK.

En rad för varje artikel som finns på den valda platsen och ange filter och alternativ som skrivs på ordern. För
artiklar som har ställts in för artikelspårning markeras kryssrutan använda artikelspårning och information om
den förväntade kvantiteten av serie- och partinummer finns genom att välja åtgärden rader och
Artikelspårningsrader. Mer information finns i avsnittet ”Hantera artikelspårning vid inventering”.

Du kan nu fortsätta med att skapa en eller flera registreringar som är instruktioner till anställda som utför den
faktiska inventeringen.

För varje inventeringsorder kan du skapa en eller flera inventeringsregistreringsdokument där personalen anger
inventerade kvantiteter manuellt eller genom en integrerad skanner.

Som standard skapas en registrering för alla rader på relaterad inventeringsorder. Undvika att två anställda räknar
samma artiklar vid fördelad räkning, är det lämpligt att gradvis fylla i inventeringsordern genom att ange filter för
batch-jobbet beräkna rader (se avsnittet ”om du vill skapa en inventeringsorder”) och sedan skapa det fysiska
lagret, registrera medan du markerar kryssrutan Bara rader som inte finns i registreringar. Den här
inställningen ser till att varje ny registrering du skapar endast innehåller olika artiklar än de på andra
registreringar.

Vid manuell beräkning, kan du skriva ut en lista, rapporten Inventeringsregistrering som har en tom kolumn att
skriva inventerade kvantiteter i. När inventeringen är klar anger du kvantiteterna som är registrerade på rader på
sidan Inventeringsregistrering. Slutligen kan du överföra registrerade kvantiteter till relaterade
inventeringsordern genom att sätta status på avslutad.

1. På sidan inventeringsorder som innehåller rader för artiklarna som ska räknas i en registrering väljer du
åtgärden göra nya registreringar.

2. Välj alternativ och ange filter efter behov.

3. Välj OK.

Ett inventeringsregistreringsdokument skapas.

4. För varje uppsättning artiklar som ska inventeras, läs in dem på den relaterade inventeringsordern och
upprepa steg 1 till 3 med kryssrutan Bara rader som inte finns i registreringar markerad.

5. Välj åtgärden registreringar för att öppna sidan Inventeringsregistreringslista.

6. Öppna relevant registrering.

7. I snabbfliken Allmänt fyller du i nödvändiga fält.

8. För artiklar som använder artikelspårning skapar du ytterligare en rad för varje partinummer eller



Slutför en inventeringsregistrering

NOTENOTE

Slutför en inventeringsorder

Hitta dubbla inventeringsorderraderHitta dubbla inventeringsorderrader

serienummer genom att välja åtgärd funktion och åtgärd kopiera rad. Mer information finns i avsnittet
”Hantera artikelspårning vid inventering”.

9. Välj åtgärden Skriv ut för att förbereda fysiska dokumentet som anställda ska använda för att anteckna
inventerade kvantiteter.

När medarbetare har inventerat lagerkvantiteter, måste du förbereda att registrera dem i systemet.

1. Från sidan Inventeringsregistreringslista markera inventeringsregistrering som du vill slutföra och klicka på
åtgärden redigera.

2. På snabbfliken rader fyller du i faktiska räknade kvantiteten i fältet antal för varje rad.
3. För artiklar med serie- eller partinummer (kryssrutan använd artikelspårning är markerad), anger du

kvantiteterna på särskilda raderna för artikelns serienummer och partinummer respektive fråga. Mer
information finns i avsnittet ”Hantera artikelspårning vid inventering”.

4. Markera kryssrutan registrerad på varje rad.
5. När du har angett alla data för en inventeringsregistrering, väljer du åtgärden slutför. Observera att alla rader

måste ha kryssrutan registrerad markerad.

När du är klar med en inventeringsregistrering överförs varje rad till raden på relaterad inventeringsorder som exakt matchar
det. För att matcha måste värdena i fälten Artikelnr, Variantkod, Platskod och Lagerställekod vara samma för
registrering och orderraderna.

Om det inte finns några matchande inventeringsorderrad och om kryssrutan Tillåt registrering utan order är markerad
och en ny rad infogas automatiskt och kryssrutan Registrerade utan order markeras på den
relateradeinventeringsorderraden. I annat fall visas ett felmeddelande och processen avbryts.

Om mer än en inventeringsregistreringsrad matchar en inventeringsorderrad, visas ett meddelande och processen avbryts.
Om du av någon anledning har två identiska inventeringsrader på inventeringsordern använder du en funktion för att lösa
problemet. Mer information finns i avsnittet "Så här hittar du dubbla inventeringsorderrader".

När du är klar med inventeringsregistrering uppdateras på fältet inspelning av antal (bas) på relaterade
inventeringsordern med de inventerade (registrerade) värdena och kryssrutan på registrera är markerad. Om
beräknade värdet skiljer sig från der förväntade visas skillnaden i fältet Positivt antal (bas) och Negativt antal.

För att visa förväntade kvantiteter och alla registrerade avvikelser för artiklar med artikelspårning väljer du
åtgärden rader och väljer sedan åtgärden Artikelspårningsrader för att välja olika vyer för serienummer och
partinummer i den inventeringen.

Du kan även välja differensen för Differens för inventeringsorder åtgärd för att visa eventuella skillnader
mellan förväntat antal och inventerat antal.

1. Välj ikonen  och ange inventeringsorder och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna den inventeringsorder som du vill visa dubbla rader för.
3. Välj åtgärd visa dubblettrader.

Dubbla inventeringsorderraderna visas så att du kan ta bort dem och endast en rad med en unik uppsättning
värden i fälten Artikelnr, Variantkod, Platskod och Lagerställekod.



Bokför en inventeringsorderBokför en inventeringsorder

För att visa bokförda inventeringsorderFör att visa bokförda inventeringsorder

Hantera artikelspårning vid inventering

Exempel - Förbered en inventeringsregistrering för en artikelspårad artikelExempel - Förbered en inventeringsregistrering för en artikelspårad artikel

När du har slutfört en inventeringsorder och ändrar dess status till avslutad, kan du bokföra den. Du kan bara
ange produktionsorderstatusen från inventeringen till avslutad om följande gäller :

Alla relaterade inventeringsregistreringar har statusen avslutad.
Varje inventeringsorderrad har inventerats av minst en inventeringsregistreringsrad.
Kryssrutan På registrerade rader och Beräknat förväntat antal har markerats för alla
inventeringsorderrader.

1. Välj ikonen  och ange inventeringsorder och välj sedan relaterad länk.

2. Markera den inventeringsorder som du vill slutföra och välj sedan åtgärden Redigera.

På sidan inventeringsorder visar du den kvantitet som finns i fältet Ant. registrerade (bas).

3. Välj åtgärden Slutför.

Värdet i fältet Status ändras till avslutad och du kan nu bara ändra ordningen genom att först välja
åtgärden öppna igen.

4. Välj åtgärden Bokför och välj sedan knappen OK för att bokföra ordern.

De involverade artikeltransaktionerna uppdateras tillsammans med alla relaterade
artikelspårningstransaktionerna.

När du har bokfört inventeringsordern kommer den att tas bort och du kan visa och utvärdera dokumentet som
en bokförd inventeringsorder inklusive dess inventeringsregistreringar och eventuella kommentarer som har
skapats.

1. Välj ikonen  och ange Bokförda inventeringsorder och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Bokförda inventeringsorder markera bokförda ordern som du vill visa och välj sedan åtgärden visa.
3. För att visa en lista över relaterade inventeringsregistreringar väljer du åtgärden registreringar.

Artikelspårning tillhör serie- eller partinummer som har tilldelats artiklarna. Vid inventering av en artikel i lagret
som, till exempel 10 olika partinummer ska den anställde kunna registrera vilka och hur många enheter av varje
partinummer som finns i lager. Mer information om funktionen för artikelspårning finns i Så här arbetar du med
serienummer och partinummer.

Kryssrutan använda artikelspårning på inventeringsorderrader väljs automatiskt om artikelspårningskoden har
ställts in för artikeln, men du kan också markera eller avmarkera den manuellt.

Beakta inventeringsperioden för artikel A, som finns i lager som tio olika serienummer.

1. På registreringsraden för artikeln väljer du kryssrutan använda artikelspårning.

2. Välj fältet serienr, markera det första serienumret som finns i lager för artikeln och välj sedan knappen OK.

Fortsätt att kopiera raden för den första artikelspårade artikeln för att infoga extra rader som motsvarar
antalet serienummer i lagret.

3. Välj åtgärd funktion och sedan åtgärd kopia raden.

4. På sidan Kopiera inventeringsregistreringsrad, ange 9 i fältet Antal kopior och välj sedan OK.

5. På första kopiaraderna väljer du fältet serienr och markerar nästa serienumret för artikeln.



Exempel – registrera och bokföra inventerat partinummeravvikelserExempel – registrera och bokföra inventerat partinummeravvikelser

PARTINR ANTAL

LOT1001 80

LOT1003 30

LOT1006 10

Totalt 120

PARTINR ANTAL

LOT1001 80

LOT0002 12

LOT1003 20

LOT1006 10

Totalt 112

PARTINR FÖRVÄNTAD KVANTITET REGISTRERAD KVANTITET KVANTITET ATT BOKFÖRA

LOT1001 80 80 0

LOT1002 0 12 +12

LOT1003 30 20 -10

LOT1006 10 0 -10

Totalt 120 112 -8

Se även

6. Upprepa steg 5 för de återstående åtta serienummer, och se till att du inte väljer samma.

7. Välj åtgärden Skriv ut för att förbereda utskrifter som anställda ska använda för att anteckna inventerade
artiklar och serie-/partinummer.

Observera att rapporten Inventeringsregistrering innehåller tio rader för artikel A, en för varje löpnummer.

En partispårad artikel lagras i lagret med ”PARTI”-nummerserien.

Förväntat lagersaldo:

Registrerade kvantiteter:

Kvantiteter att bokföra:

På sidan inventeringsorder innehåller fältet Neg. antal (bas) 8. För den aktuella raden innehåller sidan
Artikelspårningslista för inventering positiva eller negativa kvantiteter för det enskilda partinummer.



Inventera, justera och gruppera lager med hjälp av journaler
Arbeta med serienummer och partinummer
Lager
Lagerstyrning
Försäljning
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Inventera, justera och gruppera lager med hjälp av
journaler
2019-10-14 • 13 minutes to read

NOTENOTE

Så här utför du en inventering

NOTENOTE

Minst en gång per räkenskapsår måste du utföra en inventering (d.v.s. räkna alla artiklar i lagret) för att se om det
antal som är registrerat i databasen är samma som det antal som verkligen finns i lagret. När det faktiska antalet
är känt, måste det bokföras i redovisningen som en del av lagervärderingen för periodslutet.

Även om du inventerar alla artiklarna i lagret minst en gång per år kan du ha bestämt dig för att inventera vissa
artiklar oftare, kanske för att de är mer värdefulla eller för att de har en hög omsättningshastighet och utgör en
stor del av verksamheten. Du kan tilldela särskilda inventeringsperioder till objekten för detta ändamål. Mer
information finns i avsnittet Så här utför du cyklisk inventering.

Om du behöver justera det registrerade lagerantalet, kan du i samband med inventeringen använda en
artikeljournal för att ändra inventeringstransaktionerna direkt utan att bokföra affärstransaktioner. Du kan också
justera för en enskild artikel på artikelkortet.

Om du måste ändra attribut i artikeltransaktionsposter kan du använda artikelgrupperingsjournalen. Vanliga
attribut när du omgrupperar är dimensioner och försäljningskampanjkoder, men du utför även
”systemöverföringar” genom att omgruppera lagerplats- och lagerställekoder. Särskilda åtgärder gäller när du vill
omgruppera serie- eller partinummer och deras utgångsdatum. Mer information finns i Arbeta med
serienummer och partinummer.

I avancerad lagerkonfiguration registreras artiklar på lagerplatser som lagertransaktioner, inte som artikeltransaktioner.
Därför utför du inventering, justering och gruppera i särskilda distributionslagerjournaler som stöder lagerplatser. Därefter
kan använda du särskilda funktionerna för att synkronisera de nya eller ändrade lagertransaktionerna med de associerade
artikeltransaktionerna och ändringarna i kvantiteter och värden. Detta beskrivs i nedanstående procedurer vid behov.

Minst en gång per räkenskapsår, kanske oftare, måste du utföra en inventering (d.v.s. räkna alla faktiska artiklar
för hand) för att se om det antal som är registrerat i programmet är samma som det antal som verkligen finns i
lagret. Om det finns avvikelser måste du bokföra dem på artikelkontona innan du gör lagervärderingen.

Den här proceduren beskriver hur du utför en inventering med hjälp av en journal på sidan inventeringsjournal. Du kan
också utföra uppgiften med dokument, sidorna inventeringsorder och inventeringsregistrering som ger mer kontroll
och support och distribuerar inventeringen till flera medarbetare. För mer information, se Beräkna lager med dokument.

Observera att den dokumentbaserade funktionen inte kan användas för att inventera artiklar på lagerplatser,
distributionslagertransaktioner.

Förutom den fysiska redovisningen innefattar hela processen även följande tre uppgifter:

Beräkna förväntat lager.
Skriv ut rapporten som ska användas, när du vill beräkna.



Beräkna förväntat lager i grundläggande distributionslagerkonfiguration.Beräkna förväntat lager i grundläggande distributionslagerkonfiguration.

NOTENOTE

Beräkna förväntat lager i avancerad distributionslagerkonfiguration.Beräkna förväntat lager i avancerad distributionslagerkonfiguration.

Fyll i och bokför det verkliga inventerade lagret.

Du kan utföra inventeringsjournalen på något av följande sätt beroende på lagerstyrningsinställningar: Mer
information finns i Ställa in Lagerstyrning.

Om lagerstället inte använder dirigerad artikelinförsel och plockning (grundläggande
distributionslagerkonfiguration), använder du sidan Inventeringsjournal på menyn Lager.
Tillvägagångssättet är ungefär det samma som när du utför en vanlig inventering.
Om lagerstället är inställt på dirigerad artikelinförsel och plockning (avancerad
distributionslagerkonfiguration) använder du först sidan Dist.lager inventeringsjournal fönstret, och sedan
använder du sidan Artikeljournal för att köra Beräkna dist.lager justering-funktionen.

1. Välj ikonen  och ange Inventeringsjournaler och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Beräkna lager.
3. På sidan Beräkna lagersaldo anger du de villkor som ska användas för att skapa journalraderna, till exempel

om du ska inkludera artiklar som har noll registrerade lagersaldon.
4. Ange filter om du endast vill beräkna lagret till vissa artiklar, lagerplatser eller dimensioner.
5. Välj OK.

Artikeltransaktionerna behandlas enligt den information som du har angett, och rader skapas i inventeringsjournalen.
Observera att fältet Antal inventerat fylls i automatiskt med samma antal som fältet antal (beräknat). Med den här
funktionen behöver du inte ange det inventerade faktiska lagersaldot för artiklar som är samma som det beräknade
antalet. Om den inventerade kvantiteten skiljer sig från den som har angetts i fältet antal. (Beräknat), måste du skriva
över den med de beräknade faktiska kvantiteterna.

1. Välj ikonen  och ange Artikeljournal och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Beräkna dist.lagerjustering.

3. Fyll i sidan för begäran av batch-jobbet med numren på de artiklar som du vill räkna och ditt lagerställe.

4. Välj OK knappen och bokför eventuella justeringar.

Om du inte gör detta innan du utför inventeringen summeras det resultat som du bokför i
inventeringsjournalen, och som artikeltransaktioner i den andra delen av processen med övriga
distributionslagerjusteringar för de artiklar som har räknats.

5. Välj ikonen  och ange Dist.lager inventeringsjournal och välj sedan relaterad länk.

6. Välj åtgärden Beräkna lager. Beställningssidan för batch-jobbet Dist.lager beräkna lager öppnas.

7. Ställ in filtren för att begränsa de artiklar som ska räknas i journalen och klicka sedan på knappen OK.

En rad skapas för varje lagerplats som uppfyller filterkraven. Du kan fortfarande ta bort vissa av raderna,
men om du vill bokföra resultatet som en inventering måste du räkna artikeln på alla lagerplatser där den
finns.

Om du endast har tid att räkna artikeln på vissa lagerplatser kan det uppstå avvikelser. Registrera dem och
bokför dem senare i artikeljournalen med hjälp av Beräkna dist.lagerjustering funktionen.

8. Välj ikonen  och ange Dist.lager inventeringslista och välj sedan relaterad länk.

9. Öppna sidan för rapportbegäran och skriv ut de listor som du vill att de anställda ska registrera de



Skriv ut rapporten som ska användas, när du vill beräkna.Skriv ut rapporten som ska användas, när du vill beräkna.

Om du vill ange och bokföra det verkliga inventerade lagret i grundläggande konfigurationerOm du vill ange och bokföra det verkliga inventerade lagret i grundläggande konfigurationer

NOTENOTE

artikelantal på som de räknar på respektive lagerplats.

10. När inventeringen är klar anger du kvantiteterna i fältet Antal inventerat i inventeringsjournalen.

I inventeringsjournalen fylls fältet Lagersaldo (beräknat) automatiskt i baserat på lagerplatsposterna och dessa
kvantiteter kopieras till fältet Antal inventerat på respektive rad. Om den inventerade kvantiteten skiljer sig från
den som har angetts i fältet Lagersaldo (beräknat) måste du ange den kvantitet som har räknats manuellt.

11. Välj Registrera när du har angett alla inventerade kvantiteter.

När du registrerar journalen skapas två distributionslagertransaktioner i distributionslagerregistret för
varje rad som har räknats och registrerats:

Om de beräknade och de fysiska kvantiteterna skiljer sig åt registreras en positiv eller negativ kvantitet
för lagerplatsen, och en balanserande kvantitet bokförs på lagerställets justeringslagerplats.
Om den beräknade kvantiteten stämmer med den fysiska kvantiteten registreras en nolltransaktion för
både lagerplatsen och justeringslagerplatsen. Transaktionerna är det som visar att en inventering av
lagret har utförts på registreringsdatumet och att det inte fanns några avvikelser för artikeln.

När du registrerar inventeringen bokför du inte artikeltransaktioner, inventeringstransaktioner eller
värdetransaktioner, utan posterna finns där för eventuell avstämning. Om du vill veta exakt vad som sker i
distributionslagret, och du har inventerat alla lagerplatser där artiklar finns registrerade, bör du i stället
omedelbart bokföra resultatet som en inventering. Mer information finns i avsnittet om du vill ange och bokföra
det verkliga inventerade lagret i avancerad distributionslagerkonfiguration.

1. På sidan Inventeringsjournal som innehåller det beräknade förväntade lagret, väljer du åtgärden Skriv ut.
2. På sidan Inventeringslista anger du om rapporten ska visas i beräknade kvantiteter och om rapporten ska

ange lagerartiklar per serie-/partinummer.
3. Ange filter om du endast vill skriva ut rapporten för vissa artiklar, lagerplatser eller dimensioner.
4. Välj knappen Skriv ut.

Lagerpersonalen kan nu fortsätta med att beräkna lager och registrera eventuella avvikelser på den utskrivna
rapporten.

NOTENOTE

1. På varje rad på sidan Inventeringsjournal där det faktiska lagersaldot enligt inventeringen skiljer sig från
det beräknade antalet, anger du det faktiska lagersaldot i fältet Antal inventerat.

Projektspecifika fält uppdateras därefter.

Om det faktiska lagersaldot avviker från det beräknade på grund av att artiklar har bokförts under fel
lagerställekod, ska du inte ange skillnaden i inventeringsjournalen. Använda grupperingsjournalen eller en
överföringsorder för att i stället dirigera om artiklarna till rätt lagerställe. Mer information finns i
Artikelgrupperingsjournal eller Skapa överföringsorder.

2. Om du vill justera det beräknade antalet till det faktiska kvantiteterna väljer du åtgärden Bokför.

Både artikeltransaktioner och inventeringstransaktioner skapas. Öppna artikelkortet för att visa de
resulterande inventeringstransaktionerna.



  

 

Om du vill ange och bokföra det verkliga inventerade lagret i avancerade lagerkonfigurationerOm du vill ange och bokföra det verkliga inventerade lagret i avancerade lagerkonfigurationer

Så här: Utför Cyklisk inventering

Så här ställer du in cykliska inventeringsperioderSå här ställer du in cykliska inventeringsperioder

Så här tilldelar du en cyklisk inventeringsperiod till en artikelSå här tilldelar du en cyklisk inventeringsperiod till en artikel

3. Välj ikonen  och ange Artiklar och välj sedan relaterad länk.

4. Om du vill verifiera inventeringen öppnar du artikelkortet i fråga och väljer sedan åtgärden Fysiska
inventeringstransaktioner.

1. Välj ikonen  och ange Artikeljournal och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Beräkna dist.lagerjustering.

3. Välj samma artiklar som du precis har inventerat, i cyklisk inventering av det fysiska lagerstället, och alla
andra artiklar, som kräver justering, och väljer sedan den OK på knappen.

Sidan Inventeringsjournal öppnas och Raderna skapas för dessa artiklar. Observera att det
sammanlagda antal, som du har räknat och registrerat bara per lagerplats, är nu redo att konsolideras och
synkroniseras som artikeltransaktioner.

4. Bokför journalen utan att ändra några kvantiteter.

Kvantiteterna i artikeltransaktionerna och kvantiteterna i distributionslagret (distributionslagertransaktionerna) är
nu åter igen samma för dessa artiklar och det senaste inventeringsdatumet för artikeln eller lagerställeenheten
har uppdaterats.

Även om du inventerar alla artiklarna i lagret minst en gång per år kan du ha bestämt dig för att inventera vissa
artiklar oftare, kanske för att de är mer värdefulla eller för att de har en hög omsättningshastighet och utgör en
stor del av verksamheten. Du kan tilldela särskilda inventeringsperioder till objekten för detta ändamål.

Du kan utföra cyklisk inventering på något av följande sätt beroende på lagerstyrningsinställningar: Mer
information finns i Ställa in Lagerstyrning.

Om lagerstället inte använder dirigerad artikelinförsel och plockning (grundläggande
distributionslagerkonfiguration), använder du sidan Inventeringsjournal på menyn Lager.
Tillvägagångssättet är ungefär det samma som när du utför en vanlig inventering.
Om lagerstället är inställt på dirigerad artikelinförsel och plockning (avancerad
distributionslagerkonfiguration) använder du först sidan Dist.lager inventeringsjournal fönstret, och sedan
använder du sidan Artikeljournal för att köra Beräkna dist.lager justering-funktionen.

En inventering utförs vanligtvis regelbundet, t.ex. varje månad, kvartal eller år. Du kan välja vilken cykliska
inventeringsperiod som är nödvändiga.

Du ställer in de cykliska inventeringsperioder som du vill använda och därefter fördelar du en till varje artikel.
När du utför en inventering och använder Beräkna cyklisk inventeringsperiod i inventeringsjournalen, skapas
rader för artiklarna automatiskt.

1. Välj ikonen  och ange Inventering cykliska inv.perioder och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

1. Välj ikonen  och ange Artiklar och välj sedan relaterad länk.
2. Markera artikeln som du vill tilldela en cyklisk inventeringsperiod.
3. I fältet Inventering cyklisk inv.period kod väljer du lämplig cyklisk inventeringsperiod.
4. Välj ja för att ändra koden och för att beräkna den första cykliska inventeringsperioden för artikeln. Nästa

gång som du väljer att beräkna cyklisk inventeringsperiod i inventeringsjournalen visas artikeln som en rad på
sidan Inventering artikelval. Du kan nu börja räkna artikeln med regelbundna intervall.



Så här initialiserar du en inventering baserat på den cykliska inventeringsperioder i grundläggandeSå här initialiserar du en inventering baserat på den cykliska inventeringsperioder i grundläggande
konfigurationerkonfigurationer

Så här initialiserar du en inventering baserat på den cykliska inventeringsperioder i avancerade konfigurationerSå här initialiserar du en inventering baserat på den cykliska inventeringsperioder i avancerade konfigurationer

Justera lagret för en artikel

NOTENOTE

Så här justerar du lagerkvantiteten på flera objekt i grundläggande konfigurationerSå här justerar du lagerkvantiteten på flera objekt i grundläggande konfigurationer

1. Välj ikonen  och ange Inventeringsjournal och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Beräkna cyklisk inventeringsperiod.

Sidan Inventering artikelval öppnas. Det visar de artiklar som du har fastställt cykliska
inventeringsperioder för som ska inventeras enligt motsvarande cykliska inventeringsperioder.

3. Utför inventeringen. Mer information finns i Så här utför du en inventering av lagret.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Dist.lager inventeringsjournal och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Beräkna cyklisk inventeringsperiod.

Sidan Inventering artikelval öppnas. Det visar de artiklar som du har fastställt cykliska
inventeringsperioder för som ska inventeras enligt motsvarande cykliska inventeringsperioder.

3. Utför inventeringen. Mer information finns i Så här utför du en inventering av lagret.

Du måste inventera artikeln på alla lagerplatser som innehåller den aktuella artikeln. Om du tar bort vissa
lagerplatsrader som har hämtats för inventering på sidan Dist.lager inventeringslista, kommer du inte att räkna
alla artiklarna i lagret. Om sådana ofullständiga resultat senare bokförs i Inventeringsjournal, kommer beloppen
som bokförs, är inkorrekta.

När du har skapat en fysisk inventering av en artikel i ditt lagerområde kan du använda funktionen Justera lager
för att registrera den faktiska lagerkvantiteten.

1. Välj ikonen  och ange Artiklar och välj sedan relaterad länk.
2. Välj den artikel som du vill justera lagret för och välj sedan åtgärden Justera lager.
3. Ange lagerkvantiteten som du vill registrera för artikeln i fältet Nytt lager.
4. Välj OK.

Nu har artikelns lager justerats. Den nya kvantiteten visas i fältet Aktuellt lager på sidan Justera lager och i
fältet Lager på sidan Artikelkort.

Du kan också använda funktionen Justera lager som ett enkelt sätt att placera inköpta artiklar i lagret om du
inte använder inköpsfakturor eller order för att registrera dina inköp. Mer information finns i Registrera inköp.

När du har justerat lagret, måste du uppdatera det med det aktuella, beräknade värdet. Mer information finns i Omvärdera
lager.

På sidan Artikeljournal kan du bokföra artikeltransaktionen direkt för att justera lager i anslutnig till inköp,
försäljning och positiva och negativa lagerjusteringar utan att använda dokument.

Om du ofta använder artikeljournalen för att bokföra samma eller likartade journalrader, kan du till exempel i
anslutning med materialförbrukning använda sidan Standardartikeljournal om du vill göra detta



  

NOTENOTE

Så här justerar du lagerplatskvantiteter i avancerad distributionslagerkonfigurationSå här justerar du lagerplatskvantiteter i avancerad distributionslagerkonfiguration

Så här synkroniserar du justerade lagertransaktioner med tillhörande
artikeltransaktioner

återkommande arbete enklare. Mer information finns i Arbeta med standardjournaler.

1. Välj ikonen  och ange Artikeljournaler och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
3. Välj åtgärden Bokför för att justera lagret.

När du har justerat lagret, måste du uppdatera det med det aktuella, beräknade värdet. Mer information finns i Omvärdera
lager.

Om ditt lagerställe använder dirigerad artikelinförsel och plockning använder du Dist.lager artikeljournal för
att bokföra alla positiva och negativa justeringar av artikelkvantitet som du vet är verkliga tillskott, till exempel
artiklar som tidigare har bokförts som saknade och som oväntat har dykt upp, eller verkliga förluster, till exempel
då något har gått sönder.

När du använder artikeljournalen för distributionslagret får du ytterligare en justeringsnivå, som bidrar till att
göra kvantitetsposterna ännu mer exakta, till skillnad från när du bokför justeringar i lagerartikeljournalen
Distributionslagret därmed har alltid en fullständig post för hur många artiklar som finns och var de lagras, men
alla justeringsregistreringar bokförs inte automatiskt som artikeltransaktioner. I registrering processen, debet
eller kredit sker på den verkliga lagerplatsen med kvantitetsjusteringen och en mottransaktion skapas i en
justeringslagerplats, en virtuell lagerplats med inga verkliga artiklar. Den här lagerplatsen definieras i Justering
lagerplatskod på lagerställekortet.

1. Välj ikonen  och ange Dist.lager artikeljournal och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i informationen i huvudet.
3. Fyll i fältet Artikelnr på raden.
4. Ange den lagerplats där du placerar extra artiklar eller där du har upptäckt att artiklar har försvunnit.
5. Fyll i den kvantitet som du anser vara en avvikelse i fältet Antal. Om du har hittat extra artiklar anger du ett

positivt tal. Om artiklar saknas anger du ett negativt tal.
6. Välj Registrera.

Enligt de intervall som har angetts i företagets principer måste du bokföra distributionslagrets
justeringslagerplatsposter som artikeltransaktioner. Vissa företag bokför justeringar varje dag som
artikeltransaktioner, medan andra anser att det räcker med att göra avstämningar mer sällan.

1. Välj ikonen  och ange Artikeljournal och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten för varje journalrad.
3. Välj sidan Beräkna dist.lager justering och fyll i de filter som är lämpliga i fönstret för begäran om batch-

jobb. Justeringar beräknas endast för de transaktioner på justeringslagerplatsen som uppfyller filterkraven.
4. På snabbfliken Alternativ fyller du fältet Verifikationsnr med ett nummer som du anger manuellt. Eftersom

ingen nummerserie har lagts upp för batch-jobbet använder du det nummersystem som har lagts upp för
distributionslagret, eller anger datumet följt av dina initialer.

5. Välj knappen OK. Positiva och negativa justeringarna summeras för varje artikel, och rader skapas i
artikeljournalen för de artiklar där summan antingen är positiv eller negativ.

6. Bokför journalraderna för att ange kvantitetsavvikelserna i artikeltransaktionerna. Lagersaldot på
lagerplatserna stämmer nu exakt med det som står i artikeltransaktionerna.



Gruppera om en artikels partinummer

Se även

Om du måste ändra attribut i artikeltransaktionsposter kan du använda artikelgrupperingsjournalen. Vanliga
attribut när du omgrupperar är dimensioner och försäljningskampanjkoder, men du utför även
”systemöverföringar” genom att omgruppera lagerplats- och lagerställekoder.

Särskilda åtgärder gäller när du vill omgruppera serie- eller partinummer och deras utgångsdatum. Mer
information finns i Arbeta med serienummer och partinummer.

Följande exempel baseras på en lagerställekod. Åtgärderna är liknande för andra typer av artikelattribut.

1. Välj ikonen  och ange Artikelgrupp.journaler och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Artikelgrupp.journal fyller du i fälten efter behov.
3. I fältet Lagerställekod anger du artikelns aktuella lagerställekod.
4. I fältet Ny lagerställekod anger du artikelns nya lagerställekod.
5. Välj åtgärden Bokföra.

Information om överföring av artiklar med full kontroll över kvantiteter som levererats och tagits emot finns i
Överföra lager mellan lagerställen.

Beräkna lager med hjälp av dokument
Lager Lagerstyrningssystem
Försäljning
Inköp
Arbeta med Business Central
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NOTENOTE

TIPTIP

NOTENOTE

Visa tillgängligheten för en artikel efter in- eller utlevereranstidpunkt

Utifrån en verksamhetsuppgift kan du få avancerad information om när och var en artikel är disponibel,
exempelvis när du talar med en kund om ett leveransdatum.

Du kan visa dispositionen för alla artiklar per lagerställe, och du kan visa varje artikels disposition per händelse,
tid eller lagerställe. En händelse är alla planerade artikeltransaktioner, till exempel en utleverans eller en
inleverans av ankommande överföring.

Tillgänglighetsvyer per lagerställe kräver att du för lager på flera lägerställen. Mer information finns i Ange platser.

Om du nvänder lagerfunktionerna varierar tillgängligheten beroende på fördelningar på lagerplatsnivån när
distributionslageraktiviteter, till exempel plockning och transport, inträffar och när lagerreservationssystemet har
begränsningar som ska uppfyllas. En ganska komplex algoritm kontrollerar att alla villkor är uppfyllda innan antal
tilldelas till plockningar för utgående flöden. Mer information finns i Designdetaljer: disposition i
distributionslagret.

I Business Central, visas dispositionssiffror i två olika fält, var och en med en annan definition:

Fältet Lagersaldo, på vissa platser med namnet Lager, visar den faktiska kvantiteten enligt bokförda
artikeltransaktioner.
Fältet Lagerutveckling över tid beräknas och visar antalet i lager samt planenliga inleveranser minus
bruttobehov. (I Business Central, kan planenliga inleveranser inkludera antal på inköpsorder och inkommande
överföringsorder. Bruttobehov omfattar kvantiteter i försäljningsorder och avgående överföringsorder.)

Lagerutvecklingen över tid är särskilt relevant att visa på sidorna Artikeldisp. per perioder och Artikeldisposition per
händelse eftersom dessa innehåller datumdimensionen.

I följande procedurer beskrivs hur du visar avancerad tillgänglighetsinformation från artikellistan och artikelkortet. Du kan
också visa information för artikeln på raden via försäljningsdokumentraderna. Mer information finns i Sälja produkter.

Du kan visa tillgängligheten för en artikel enligt planerade artikeltransaktioner på sidan Artikeldisposition per
händelse.

1. Välj ikonen  och ange Artiklar och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna kortet för en artikel som du vill visa dispositionen för.

3. Välj åtgärden Artikeldisposition per, och välj sedan åtgärden Händelse.

På sidan Artikeldisposition per händelse visas hur lagerkvantiteten utvecklas över tid enligt



   

Visa dispositionen för en artikel under olika perioder

Visa tillgängligheten för en artikel på de lägerställen där den lagras

Visa tillgängligheten för alla artiklar per det lagerställe där de lagras

För att visa tillgängligheten för en artikel med dess användning i
monterings- eller produktionsstrukturer

schemalagda händelser för ut- och inleverans. Sidan har en komprimerad vy som visar en rad med
ackumulerad information per tidsintervall då lagerkvantiteterna ändras. Tidsintervall där inga händelser
inträffat visas inte. Du kan expandera varje rad för att visa information om händelsen eller händelserna
som orsakade det ackumulerade antalet på raden.

4. Välj värdet i fältet Lagerutveckling över tid för att visa artikeltransaktionerna och öppna dokument som
utgör värdet.

Du visar en artikels disposition över tid för angivna tidsperioder på sidan Artikeldisp. per perioder.

1. Välj ikonen  och ange Artiklar och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna kortet för en artikel som du vill visa dispositionen för.

3. Välj åtgärden Artikeldisposition per och välj sedan åtgärden Period.

Sidan Artikeldisp. per perioder visar hur artikelns lagerkvantitet utvecklas över tid under en period som
du själv väljer, till exempel dag, vecka eller kvartal.

4. Välj värdet i fältet Lagerutveckling över tid för att visa artikeltransaktionerna och öppna dokument som
utgör värdet.

Du kan visa dispositionen av en artikel på de olika lägerställen där den lagras på sidan Artikeldisp. per
lagerställe.

1. Välj ikonen  och ange Artiklar och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna kortet för en artikel som du vill visa dispositionen för.

3. Välj åtgärden Artikeldisposition per och välj sedan åtgärden Lagerställe.

Sidan Artikeldisp. per lagerställe visar hur artikelns lagerkvantitet utvecklas i framtiden och för varje
lagerställe där den lagras.

4. Välj värdet i fältet Lagersaldo för att visa de artikeltransaktioner som utgör värdet.

5. Välj värdet i fältet Lagerutveckling över tid för att visa artikeltransaktionerna och öppna dokument som
utgör värdet.

Du kan visa disposition för alla artiklar på alla lägerställen på sidan Artiklar per lagerställe.

1. Välj ikonen  och ange Artiklar och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Artiklar per lagerställe.

Sidan Artiklar per lagerställe visar, för alla artiklar, hur många som är tillgängliga på respektive
lagerställe.

3. Välj värdet i fältet Lagersaldo för att visa de artikeltransaktioner som utgör värdet.

Om en artikel finns i monterings- eller produktionsstrukturer, antingen som en överordnad artikel eller en



FÄLT BESKRIVNING

Kan skapa överordnad Visar hur många enheter du kan tillverka av
monteringsartiklarna till toppartikeln. Fältet anger hur många
enheter av omedelbart överordnade artiklar som kan
monteras. Värdet baseras på tillgänglighet till artikeln som
finns specificerad på raden.

Kan skapa toppartikel Visar hur många enheter du kan tillverka av toppartikeln.
Fältet anger hur många enheter av strukturartikeln på den
översta raden som kan monteras. Värdet baseras på
tillgänglighet till artikeln som finns specificerad på raden.

Sidan Artikeldisposition per strukturnivåSidan Artikeldisposition per strukturnivå

NOTENOTE

Sidan Monteringsdisposition

komponent kan du se hur många enheter av den som krävs på sidan Artikeldisposition per strukturnivå.
Sidan visar hur många av en överordnad det går att producera baserat på dispositionen av underordnade artiklar
på underliggande rader. Ett objekt som har en monterings- eller produktionsstruktur visas på sidan som en
komprimerbar rad. Du kan expandera raden för att visa underliggande komponenter och underenheter på låg-
nivå med egna strukturer.

Du kan använda sidan för att se om du kan uppfylla en försäljningsorder för en artikel på ett angivet datum
genom att se den aktuella tillgängligheten och antal av komponenterna. Du kan också använda sidan för att
identifiera flaskhalsar i relaterade strukturer.

På varje rad på sidan för både den överordnade artikeln och underartiklar visas tillgänglighetssiffror i följande
nyckelfält. Du kan använda dessa siffror som löfte om hur många enheter av en överordnad artikel du kan
tillhandahålla om du startar den relaterade monteringen.

Sidan Artikeldisposition per strukturnivå visar information för artikeln på kortet eller dokumentraden som
sidan har öppnats för. Artikeln visas alltid på den översta raden. Du kan visa information för andra artiklar eller
alla artiklar genom att ändra värdet i fältet Artikelfilter.

Som standard visar tillgänglighetssiffror på raderna en total disposition för alla artiklar under toppartikeln. Dessa siffror
visas i fältet Disponibelt antal och är fokuserade på toppartikeln. Informationen om hur delmonteringar du kan göra kan
emellertid snedfördelas. Om du vill få en indikation på exakt hur många överordnade artiklar du kan producera måste du
rensa kryssrutan Visa total disposition och sedan visa siffran i fältet Kan skapa överordnad.

Fältet Flaskhals anger vilken artikel i strukturen som begränsar dig från att kunna producera ett större antal än
antalet som visas i fältet Kan skapa toppartikel. En flaskhalsartikel kan till exempel vara en inköpt komponent
med ett förväntat inleveransdatum som är för sent för att skapa fler enheter av toppartikeln per datumet i fältet
Behövs den.

Fönstret Monteringsdisposition visar detaljerade dispositionsinformation för monteringsartikeln. Den öppnar:

Automatiskt från en försäljningsorderrad i montering mot kundorder-scenario, när du anger ett antal som
orsakar en komponentdispositionsproblem.
Automatiskt från en monteringsorderhuvud när du anger ett värde i fältet Antal som orsakar en
komponentdispositionsproblem.
Manuellt, när du öppnar fönstret från en monteringsorder. På Åtgärder fliken i Funktioner gruppen, klicka på
Visa disposition.



Se även

Snabbfliken Detaljer visar de detaljerade dispositionsinformationen för monteringsartikeln, inkl. hur många av
antalet monteringsorder som kan monteras efter förfallodatum utifrån tillgänglighet av nödvändiga komponenter.
Det visas i Möjlig att montera på Detaljer Snabbfliken.

Värdet i Möjlig att montera fältet visas i den röda teckensnittet, om kvantiteten är lägre än antal i återstående
antal fältet, som betyder att det inte finns tillräckligt med tillgängliga komponenter att sammanställa hela
kvantitet.

Snabbfliken Rader visar de detaljerade dispositionsinformationen för monteringskomponenterna.

Om en eller flera monteringskomponenter inte är tillgänglig, visas det i Möjlig att montera fältet på den
aktuella raden som ett antal mindre än antalet i återstående antal på Detaljer Snabbfliken.

Hantera lager
Monteringshantering
Arbeta med strukturer
Konfigurera platser
Överföra lager mellan olika lagerställen
Sälja produkter
Arbeta med Business Central
Allmänna affärsfunktioner
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Överföra lager mellan olika lagerställen
2019-10-14 • 2 minutes to read

NOTENOTE

För att överföra artiklar med en överföringsorder.

Du kan överföra lagerartiklar mellan olika lägerställen genom att skapa överföringsorder. Du kan även använda
artikelgrupperingsjournalen.

Med överföringsorder kan du leverera en utgående överföring från ett lagerställe och ta emot den ankommande
överföringen på det andra lagerstället. Detta gör det möjligt att administrera relevanta lageraktiviteter, och ger en
större trygghet att lagerkvantiteterna uppdateras på rätt sätt.

Med grupperingsjournalen fyller du helt enkelt i fälten Lagerställeskod och Ny Lagerställeskod. När du bokför
journalen, justeras artikeltransaktionerna på berörda lägerställen. På så sätt administreras inga lageraktiviteter.

Om du har artiklar i lagret utan lagerställekod, till exempel från en tid när du bara hade ett lage, kan du inte överföra
objekten med överföringsorder. I stället måste du använda grupperingsjournalen för att gruppera artiklar från en tom
lagerställekod till en faktisk lagerställekod. Mer information finns i steg 3 i Att överföra artiklar med
artikelgrupperingsjournalen.

Om du vill överföra artiklar måste lägerställen och överföringsflöden ställas in. Mer information finns i Ange
platser.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Överföringsorder och välj sedan relaterad länk.

2. I huvudet på sidan Överföringsorder fyller du i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du
vill läsa en kort beskrivning.

Om du har fyllt i fälten Transitkod, Speditörkod och Speditör servicekod på sidan Överföringsflödespec. när
du lade upp överföringsflödet, fylls motsvarande fält i automatiskt på överföringsordern.

När du fyller i fältet Speditörsservice beräknas datum för inleverans till det aktuella lagerstället genom
att speditörens leveranstid tillförs utleveransdatumet.

3. Om du vill fylla i raderna anger du dem manuellt eller väljer ett av följande alternativ under åtgärdsfönstret
funktioner:

Välj åtgärden Hämta lagerplatsinnehåll om du vill välja befintliga artiklar från en viss lagerplats på
lagerstället.
Välj Hämta inleveransrader för att välja artiklar som precis har anlänt till det lagerställe där
överföringen sker.

Som lagerarbetare på utleveranslagerstället fortsätter du med att leverera artiklarna.

4. Välj åtgärden bokför, välj alternativet leverera, och välj sedan OK-knappen.

Artiklarna är nu på väg mellan de angivna lägerställena i enlighet med angivet överföringsflöde.

Som lagerarbetare på utleveranslagerstället fortsätter du med att inleverera artiklarna.



 Så här överför du artiklar med artikelgrupperingsjournalen

Se även

Överföringsorderraderna är desamma som när de levereras och kan inte redigeras.

5. Välj åtgärden bokför, välj alternativet inleverera, och välj sedan OK-knappen.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Artikelgrupp.journaler och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan Artikelgrupp.journal fyller du i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa
en kort beskrivning.

3. I fältet Lagerställeskod ställer du in det lagerställe där artiklarna lagras för tillfället.

För att överföra artiklar som inte har någon platskod, lämnar du fältet lagerställekod.

4. I fältet Ny lagerställeskod ställer du in det lagerställe som du vill överföra artiklarna till.

5. Välj åtgärden Bokföra.

Hantera lager
Konfigurera platser
Arbeta med Business Central
Ändra vilka funktioner som visas
Allmänna affärsfunktioner



Reservera artiklar
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Så här reserverar du artiklar för försäljning

NOTENOTE

Så här reserverar du artiklar för produktionsorderrader

Reservera artiklar för försäljningsorder, inköpsorder, serviceorder, monteringsorder eller produktionsorder. Du kan
reservera artiklar i lager eller ankommande på öppna dokument eller journalrader. Du utför arbetet på sidan
Reservation.

Varje rad på sidan Reservation som du öppnar för att reservera artiklar visar information om en viss typ av rad
(försäljning, inköp, journal) eller lagerpost. Raderna beskriver hur många artiklar som är disponibla för
reservation för varje radtyp eller post.

Nedan beskrivs hur du reserverar artiklar från en försäljningsorder. Momentet är liknande för inköp, service och
monteringsorder.

FUNKTION BESKRIVNING

Reservera auto. Om du vill reservera artiklar automatiskt på sidan
Reservation.

Reservera från aktuell rad För reservering av artiklar från den rad du har markerat i
dokumentet.

Avbeställ reservation från aktuell rad För att avbeställa reservation av artiklar från den rad du
har markerat i dokumentet.

1. Välj ikonen  och ange Försäljningsorder och välj sedan relaterad länk.

2. På en föräljningsorder, på snabbfliken Rader väljer du åtgärden Reservera. Sidan Reservation visas.

3. Välj den rad som du vill reservera artiklarna från.

4. Välj något av följande åtgärder:

Om artikelspårningsrader finns för försäljningsordern används en särskild procedur. Mer information finns i avsnittet Att
reservera ett specifikt parti- eller serienummer.

Om du vill kan du reservera artiklar för produktionsorder. Tänk på att produktionsorderrader, den överordnade
artikeln, inte är samma sak som produktionsorderkomponenter.

I det följande procedur används en fast planerad produktionsorder.

1. Välj ikonen  och ange Fasta planerade prod.order och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna den fast planerade produktionsorder som du vill reservera överordnade artiklar för.
3. Markera relevant produktionsorderrad.
4. På snabbfliken rader i fältet Reservera.



 

Så här reserverar du artiklar för produktionsorderkomponenter

Så här ändrar du en reservation

Så här avbeställer du en reservation

Om du vill reservera ett visst serie- eller partinummer

5. På sidan Reservation väljer du raden Försäljningsrad, Order och sedan åtgärden Reservera från aktuell
rad.

Det antal som du angett på raden för den fast planerade produktionsorden har nu reserverats.

Om du vill kan du reservera artiklar för produktionsorder. Tänk på att produktionsorderrader, den överordnade
artikeln, inte är samma sak som produktionsorderkomponenter.

I det följande procedur används en fast planerad produktionsorder.

1. Välj ikonen  och ange Fasta planerade prod.order och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna den fast planerade produktionsorder som du vill reservera komponentartiklar för.
3. Markera relevant produktionsorderrad.
4. Välj Radoch sedan Koppla trans. på snabbfliken Komponenter.
5. Välj relevant komponentrad.
6. På snabbfliken rader i fältet Reservera.
7. På sidan Reservation väljer du raden Reservera från aktuell rad.

Det antal som du angett på raden för den fast planerade produktionskomponentraden har nu reserverats.

Någon gång kan du behöva ändra en artikelreservation.

1. Från dokumentraden som du har reserverats från snabbfliken rader väljer du åtgärden reservera.
2. På sidan Reservation väljer du åtgärden Reservationstransaktioner.
3. Sidan Reservationstransaktioner uppdaterar fältet antal på den rad som du vill ändra.
4. Bekräfta meddelandet som visas, genom att välja OK-knappen.

Någon gång kan du behöva avbeställa en artikelreservation.

1. Från dokumentraden som du vill avbryta en reservervation från på snabbfliken rader väljer du åtgärden
reservera.

2. På sidan Reservation väljer du åtgärden Reservationstransaktioner.
3. På sidan Reservation väljer du åtgärden Avbeställ reservation.
4. Bekräfta meddelandet som visas, genom att välja OK-knappen.

Från utgående dokument för spårade artiklar t.ex. försäljningsorder eller produktionskomponentlistor kan du
reservera specifika serie- eller partinummer. Detta kan vara användbart till exempel om du behöver
produktionskomponenter från ett visst parti för att kontrollera överensstämmelse med tidigare
produktionsbatcher eller därför att en kund har begärt ett specifikt serienummer. Mer information finns i Arbeta
med serienummer och partinummer.

Detta kallas för en specifik reservation, eftersom du reserverar från antalet av artikeln X som tillhör parti X. Om
du enbart reserverar från antal av artikeln X, är det en helt vanlig, icke-specifik reservation. Mer information finns
i Designdetaljer: Artikelkoppling och reservationer .

Följande procedur är baserad på en försäljningsorder.



Se även

1. Välj ikonen  och ange Försäljningsorder och välj sedan relaterad länk.
2. Skapa försäljningsorderrader för en artikelspårad artikel.
3. Fortsätt med att tilldela serie- och partinummer på försäljningsorderraden. Mer information finns i Arbeta med

serienummer och partinummer.
4. På försäljningsorderraden väljer du åtgärden Reservera.
5. Välj knappen Ja för att reservera specifika serie- eller partinummer.
6. På sidan Artikelspårningslista, välj serie- och partinummerkombinationen som du precis har tilldelats.
7. Välj knappen OK för att öppna sidan Reservation där endast lager med det angivna artikelspårningsnumret

visas. Om det finns icke-specifika reservationer för något av artikelspårningsnumren som har angetts på den
här raden, informeras du om den kvantitet som redan har reserverats.

8. Välj antingen Reservera auto eller åtgärden Reservera från aktuell rad för att skapa reservationen med de
specifika artikelspårningsnumren.

Lagersaldo
Designdetaljer: Reservation, orderspårning och åtgärdsmeddelanden
Designdetaljer: Artikelkoppling och reservationer
Arbeta med serienummer och partinummer
Arbeta med Business Central



Arbeta med serienummer och partinummer
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Så här plockar du specifika serie-/partinummer i distributionslagret

Disposition av artikelspårning

Du kan tilldela serie- och partinummer till alla avgående och ankommande dokument och visa de bokförda
artikelspårningstransaktionerna i de associerade artikeltransaktionerna. Du utför arbetet på sidan
Artikelspårningsrader som du öppnar från ett inkommande eller utgående dokument.

I matrisen med antalsfält längst upp på fönstret Artikelspårningsrader visas antalen och summorna för
artikelspårningsnummer som anges på raderna i fönstret. Antalen måste stämma överens med antalen på
dokumentraden, som anges med 0 i fälten Odefinierad.

För att ge bättre prestanda samlas tillgänglighetsinformationen på sidan Artikelspårningsrader endast en gång
när du öppnar sidan. Detta innebär att informationen om tillgänglighet inte uppdateras under tiden som sidan är
öppen, även om ändringar sker i lagret eller i andra dokument.

Artiklar med serienr eller partinr som kan spåras, antingen framåt eller bakåt i en försörjningskedja. Detta är
användbart för allmän kvalitetssäkring och återkallade produkter. Mer information finns i Spåra artiklar med
artikelspårning.

Avgående hantering av serie- eller partinummer är en vanlig uppgift i olika lagerprocesser.

I vissa processer har inte lagerartiklarna serie- eller partinummer och lagerarbetaren måste tilldela nya under
den avgående hantering, vanligtvis från en fördefinierade nummerserier.

I enkla processer har lagerartiklarna redan serie- eller partinummer, t.ex. tilldelade under införsel, och dessa
nummer överförs automatiskt via alla avgående lageraktiviteter utan interaktioner av lagerarbetare.

I vissa situationer i lager med serie - eller partinummer definieras specifika serie- eller partinummer i
källdokumentet, till exempel försäljningsorder, som lagerarbetaren måste respektera under den avgående
lagerhanteringen. Det kan bero på att kunden valde ett visst parti under orderprocessen. När lagerplockningen
eller dokumentet för dist.lager plockning skapas från ett utgående källdokument där serie- eller partinummer
redan är definierade, är alla fält på sidan Artikelspårningsrader under lagerplockningen skrivskyddade, utom
fältet Ant. att hantera. I detta fall anger lagerplockningsraderna artikelspårningsnumren på enskilda ta- och
placerarader. Kvantiteten är redan uppdelad på unika kombinationer av serienummer eller partinummer
eftersom de artikelspårningsnummer som ska levereras är specificerade på försäljningsordern.

När du arbetar med parti- eller serienummer beräknar Business Central dispositionsinformationen för parti- och
serienumren på de olika artikelspårningssidorna. På så sätt kan du visa hur mycket av ett parti- eller
serienummer som för närvarande används i andra dokument. Det minskar fel och osäkerhet som orsakas av
dubbla fördelningar.

På sidan Artikelspårningsrader visas en varningsikon i fälten Disposition, partinr eller Disposition, serienr
om en del av eller hela antalet som har valts redan används i andra dokument eller om parti- eller serienumret
inte är disponibelt.

På sidorna partinummer-/serienummerlista, partinummer-/serienummerdisposition och Artikelspårning
- Markera transaktioner finns information om hur stor del av en artikels antal som utnyttjas. Följande
information inkluderas.



FÄLT DESCRIPTION

Totalt antal Det totala antalet artiklar som för närvarande finns i lager.

Totalt begärt antal Det totala antalet artiklar som har begärts i det här
dokumentet och i andra dokument.

Aktuellt pågående antal Antalet artiklar som har begärts i det aktuella dokumentet,
men som ännu inte har allokerats till databasen.

Aktuellt begärt antal Antalet artiklar som har begärts i det aktuella dokumentet.

Totalt disponibelt antal Det totala antalet artiklar i lager, minus artikelantalet som
har begärts i det här dokumentet och i andra dokument
(totalt begärt antal) och minus antalet som har begärts, men
ännu inte allokerats, i det här dokumentet (aktuellt pågående
antal).

Så här skapar du en artikelspårningskoder

NOTENOTE

Så här skapar du utgångsregler för serie-/partinummerSå här skapar du utgångsregler för serie-/partinummer

Om du arbetar på sidan Artikelspårningsrader under en lång tidsperiod eller om det pågår mycket aktivitet för
den artikel som du arbetar med kan du välja åtgärden Uppdatera tillgänglighet. Dispositionen för artikeln
kontrolleras automatiskt på nytt när sidan stängs, så att eventuella dispositionsproblem kan upptäckas.

Artikelspårningskoden reflekterar ett företags olika regler i samband med användningen av serie- och
partinummer för artiklar som flyttas i lagret.

1. Välj ikonen  och ange Artikelspårningskoder och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Ny.
3. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
4. På snabbflikarna Serienr och Partinr definieras principer för artikelspårning efter serie- respektive

partinummer.

Om du vill spåra specifika artiklar eller specifika partier under hela sin livstid, måste du välja fälten SN specifik spårning
och Parti specifik spårning respektive. Därför när du arbetar med en avgående enhet av en artikel till den här
artikelspårningskoden måste du alltid ange vilket befintligt serienummer eller vilket befintligt partinummer som ska
hanteras. Detta innebär att när en enhet av artikeln säljs, måste den kopplas till en specifik grupp med serienummer i
lagret eller ett specifikt partinummer i lagret. Det serienummer eller partinummer som är kopplat till artikeln vid införseln i
lagret måste således vara oförändrat för artikeltypen vid utförseln ur lagret.

Eftersom det här inställningsfältet omfattar alla möjliga transaktioner med artikeln, markeras även de enskilda
fälten för ankommande/avgående. Dessa individuella fält för ankommande/avgående har emellertid inget att
göra med kopplingar i lagret, utan definierar bara företagets arbetsflöde i fråga om när artikelspårningsnummer
ska kopplas.

För vissa artiklar kanske du vill definiera särskilda förfallodatum och -regler i artikelspårningskoden. På så sätt
kan du hålla reda på när olika serie-/partinummer går ut.

1. Välj en befintlig artikelspårningskod och välj sedan åtgärden redigera.

2. Markera följande kryssrutor på snabbfliken Div..



Så här skapar du garantier för serie-/partinummerSå här skapar du garantier för serie-/partinummer

Så här registrerar du information om serie- eller partinummer

Så här ändras befintlig information om serie-/partinummer

FÄLT DESCRIPTION

Endast utgångsbokföring Anger att ett förfallodatum som tilldelades
artikelspårningsnumret när artikeln fördes in i lagret
måste respekteras vid lagerdisposition.

Utgångsdatum ska anges Anger att du manuellt måste ange ett förfallodatum på
artikelspårningsraden.

Ignorera utgångsdatum Anger att du inte vill beräkna slutdatum.

För vissa artiklar kanske du vill definiera specifika garantier i artikelspårningskoden. På så sätt kan du hålla reda
på när garantierna för särskilda serie- eller partinummer i lagret går ut.

FÄLT DESCRIPTION

Garanti datumformel Anger garantins sista dag för artikeln.

Garantidatum ska anges. Anger att du manuellt måste ange ett garantidatum på
artikelspårningsraden.

1. Välj ikonen  och ange Artikelspårningskoder och välj sedan relaterad länk.

2. Välj en befintlig artikelspårningskod och välj sedan åtgärden redigera.

3. Fyll i fältet Garanti datumformel och markera kryssrutorna på snabbfliken Diverse .

Om du behöver koppla särskild information till ett visst artikelspårningsnummer, till exempel för kvalitetssäkring,
kan du göra det på ett informationskort för serienummer eller partinummer.

1. Öppna ett dokument som har serie-/partinummer tilldelas.

2. Öppna sidan Artikelspårningsrader för dokumentet.

3. Välj till exempel åtgärden serienr. informationskort.

Fälten Serienr och Partinr fylls i på förhand med information från artikelspårningsraden.

4. Ange kortfattad information i fältet Beskrivning, t.ex. om villkoret för artikeln.

5. Välj åtgärden Kommentar för att skapa en separat kommentarspost.

6. Markera kryssrutan Spärrad om du vill utesluta serie- eller partinummer från alla transaktioner.

1. Välj ikonen  och ange Artiklar och välj sedan relaterad länk.
2. Markera en artikel som har en artikelspårningskod och serienr eller partinr information.
3. Från sidan artikelkort väljer du åtgärden transaktioner och väljer transaktioner.
4. Välj fältet Partinr , eller Serienr. Om information för artikelspårningsnumret finns öppnas sidan Lista med

partinr.information eller Lista med serienr.information.
5. Välj ett kort och välj sedan åtgärden Partinrinfo.kort/Serienr informationskort.
6. Ändra den korta beskrivningstexten, kommentarsposten eller fältet Spärrad.



Så här tilldelar du serie-/partinummer vid ankommande transaktioner

NOTENOTE

Så här tilldelar du serie- eller partinummer vid avgående transaktioner

Du kan inte ändra serie- eller partinummer eller antal. För att kunna göra det måste du gruppera
artikeltransaktionen i fråga. Mer information finns i Omgruppera parti- eller serienummer.

Ibland vill man i ett företag kunna spåra artiklar från det ögonblick då de ankommer till företaget. I detta fall
utgör ofta inköpsordern det centrala dokumentet, även om du kan hantera artikelspårning från vilket
ankommande dokument som helst och visa dokumentets bokförda transaktioner i de associerade
artikeltransaktionerna.

De exakta reglerna för hantering av artikelspårningsnummer i företaget avgörs av inställningarna för sidan
Artikelspårning kodkort.

För att kunna använda artikelspårningsnummer i distributionslageraktiviteter måste inställningsfälten Parti dist.lager
spårning och SN dist.lager spårning väljas eftersom de definierar vilka regler som ska gälla för serienummer eller
partinummer för distributionslageraktiviteterna.

1. Välj ikonen  och ange Inköpsorder och välj sedan relaterad länk.

2. Markera önskad dokumentrad och klicka på snabbfliken Rader, välj åtgärden Rad och sedan åtgärden
Artikelspårningsrader.

Du kan tilldela serie- eller partinummer på följande sätt:

Automatiskt, genom att välja Tilldela serienr eller Tilldela partinr så att serie-/partinummer tilldelas
utifrån fördefinierade nummerserier.
Automatiskt, genom att välja Skapa anpassat SN  så att serie-/partinummer tilldelas utifrån
nummerserier som du specifikt definierar för de ankommande artiklarna.
Manuellt, genom att ange serie- eller partinummer direkt, t.ex. leverantörens nummer.
Manuellt, genom att ange ett särskilt nummer för varje artikelenhet.

3. Tilldela automatiskt genom att välja åtgärden skapa anpassad SN .

4. I fältet Anpassat SN  anger du startnumret för en beskrivande serienummerserie, till exempel S/N-
Vend0001.

5. I fältet Öka skriver du 1 för att ange att varje påföljande nummer ökar med ett.

Fältet Antal att skapa innehåller radantalet som standard, men detta går att ändra.

6. Markera kryssrutan Skapa nytt partinr för att ordna in de nya serienumren i ett annat parti.

7. Välj knappen OK.

Nu skapas ett partinummer som innehåller enskilda serienummer enligt artikelantalet på dokumentraden, med
början från S/N-Vend0001.

I matrisen med antalsfält i huvudet visas dynamiskt antalen och summorna för de artikelspårningsnummer du
anger på sidan. Antalen måste stämma överens med antalen på dokumentraden, som anges med 0 i fälten
Odefinierad.

När dokumentet bokförs överförs artikelspårningstransaktionerna till de associerade artikeltransaktionerna.

Det finns två sätt att lägga till serie- och partinummer på utgående transaktioner:



 

NOTENOTE

Så här väljer du bland befintliga serie-/partinummer

NOTENOTE

Välja bland befintliga serie- eller partinummer. Detta gäller om artikelspårningsnummer redan har tilldelats
vid en ankommande transaktion. För mer information, se Så här väljer du bland befintliga serie-
/partinummer
Tilldela nya serie- eller partinummer vid avgående transaktioner. Detta gäller om artikelspårningsnummer
inte ska tilldelas till artiklar förrän de säljs och är klara för utleverans.

De olika reglerna för artikelspårningsnummer anges på sidan Artikelspårning kodkort.

För att tilldela artikelspårningsnummer i distributionslageraktiviteter måste kryssrutorna SN dist.lager spårning och
Parti dist.lager spårning. markeras på artikelns kort för artikelspårningskoden.

1. Markera önskad dokumentrad och klicka på snabbfliken Rader, välj åtgärden Order och sedan åtgärden
Artikelspårningsrader.

Du kan tilldela artikelspårningsnummer på följande sätt:

Automatiskt utifrån fördefinierade nummerserier: gå till fliken Tilldela serienr eller Tilldela partinr..
Automatiskt, baserat på parametrar du definierar särskilt för den utgående artikeln: Välj åtgärden
Skapa anpassat SN .
Manuellt, genom att ange serie- eller partinummer oberoende av nummerserierna.

2. Tilldela ett serienummer automatiskt genom att välja Tilldela serienrför den här proceduren

Fältet Antal att skapa innehåller radantalet som standard, men detta går att ändra.

3. Markera fältet Skapa nytt partinr för att ordna in de nya serienumren i ett annat parti.

4. Klicka på OK om du vill att ett partinummer och nya, enskilda serienummer ska skapas enligt "antal att
hantera" på den associerade dokumentraden.

I matrisen med antalsfält längst upp visas dynamiskt antalen och summorna för de artikelspårningsnummer du
anger på sidan. Antalet måste stämma överens med antalet på dokumentraden, som anges med 0 i fälten
Odefinierad.

När dokumentet bokförs överförs artikelspårningstransaktionerna till de associerade artikeltransaktionerna.

Vanligtvis måste redan befintliga parti- eller serienummer i lagret väljas för artiklarna som kräver
artikelspårning. Denna regel gäller även när avgående transaktioner skapas, d.v.s. när artiklarna tas bort ur
lagret.

De exakta reglerna för hantering av artikelspårningsnummer i företaget avgörs av inställningarna för tabellen
Artikelspårningskod.

För att kunna hantera artikelspårningsnummer i distributionslageraktiviteter måste artikeln läggas upp med SN/Parti
dist.lager spårning. Det är det som anger vilka regler som ska gälla för serienummer och partinummer i distributionslagret.

1. I avgående dokument ska den rad markeras som serie- eller partinummer ska väljas för.

2. På snabbfliken Rader, välj åtgärden Åtgärder, Rad eller Artikel och sedan åtgärden
Artikelspårningsrader.



Så här hanterar du serie-/partinummer på överföringsorder

Så här hanterar du serie- och partinummer när du hämtar
inleveransrader från en inköpsfaktura

3. På sidan Artikelspårningsrader finns det tre alternativ för att ange parti- eller serienummer:

Välj fältet Partinr eller Serienr och välj sedan ett nummer på sidan Artikelspårning sammandrag.
Välj åtgärden Välj transaktioner. På sidan Markera transaktioner visas alla parti - eller
serienummer tillsammans med den tillgängliga informationen.

4. I fältet Valt antal anger du antalet av varje parti - eller serienummer som du vill använda.

5. Klicka på OK så överförs den valda artikelspårningsinformationen till sidan Artikelspårningsrader.

6. Ange eller skanna in artikelspårningsnumret.

I matrisen med antalsfält i huvudet visas dynamiskt antalen och summorna för de artikelspårningsnummer du
anger på sidan. Antalet måste stämma överens med antalet på dokumentraden, som anges med 0 i fälten
Odefinierad.

När dokumentraden bokförs överförs artikelspårningsinformationen till de associerade artikeltransaktionerna.

Rutinerna för hantering av serie- och partinummer som överförs mellan olika lagerställen påminner om
procedurerna vid artikelinköp och -försäljning.

Överföringsordern är emellertid unik eftersom både utleveransen och inleveransen utförs från samma
överföringsrad, vilket innebär att samma instans på sidan Artikelspårningsrader används. Detta innebär också
att artikelspårningsnummer som levereras från ett lagerställe måste inlevereras oförändrade till det andra
lagerstället.

De exakta reglerna för hantering av artikelspårningsnummer i företaget avgörs av inställningarna för tabellen
Artikelspårningskod.

1. Välj ikonen  och ange Överföringsorder och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna den order som du vill bearbeta. På snabbfliken Rader välj åtgärden Rad, Artikelspårningsrader
och sedan Utleverans.

3. På sidan Artikelspårningsrader tilldelar eller väljer du serie-/partinummer för eventuella övriga
avgående artikeltransaktioner.

Vid hanteringen av serie- och partinummer för överföringsartiklar, har artiklarna vanligtvis redan tilldelats
nummer. Förloppet består därför oftast bara av att du väljer bland befintliga serie- eller partinummer.

4. Bokför överföringsordern, först ut- och sedan inleverans, för att ange att artiklarna överförs med
artikelspårningstransaktionerna.

Sidan Artikelspårningsrader är skrivskyddat under överföringen.

När du använder funktionen för att hämta bokförd inleverans, eller utleveransrader från relaterade fakturor eller
kreditnotor, överförs artikelspårningsrader i distributionslagerdokumenten automatiskt. Men de behandlas på ett
speciellt sätt.

Funktionen stöder följande processer för ankommande:

Hämta inleveransrader – från en inköpsfaktura.
Hämta returleveransrader – från en inköpskreditnota.



 Gruppera parti- eller serienummer

Funktionen stöder följande processer för avgående:

Hämta leveransrader – från en försäljningsfaktura eller kombinerade utleveranser.
Hämta returinleveransrader – från en försäljningskreditnota.

I de här situationerna kopieras befintliga artikelspårningsrader automatiskt till fakturan eller kreditnotan, men på
sidan Artikelspårningsrader tillåts inga ändringar av serienummer eller partinummer. Endast kvantiteter kan
ändras.

1. Välj ikonen  och ange Inköpsfakturor och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna en inköpsfaktura för artiklar som är inköp med serie- eller partinummer.

3. Från en inköpsfaktura på snabbfliken Rader väljer du Hämta inleveransrader.

4. Välj inleveransrader, som har artikelspårningsrader, och välj sedan OK på sidan Hämta inleveransrader.

Källdokumentet kopieras till inköpsfakturan som en ny rad och artikelspårningsraderna kopieras till den
underliggande sidan Artikelspårningsrader.

5. Välj den överförda inleveransraden i inköpsfakturan.

6. Klicka på Rad och välj Artikelspårningsrader på snabbfliken Rader om du vill visa de överförda
artikelspårningsraderna.

Innehållet i fälten Serienr Och Partinr går inte att redigera. Du kan dock ta bort hela rader eller ändra
kvantiteten så att den stämmer med de ändringar som görs av ursprungsraden.

Att gruppera artikelspårningen för en artikel innebär att ett parti- eller serienummer ändras till ett nytt parti-
eller serienummer eller att utgångsdatumet ändras till ett nytt utgångsdatum. Vid arbete med partier går det
även att koppla flera partier till ett enda. De här aktiviteterna utförs med hjälp av artikelgrupperingsjournalen.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Artikelgrupp.journal och välj sedan relaterad länk.

2. Fyll i raden med relevant information. Mer information finns i Beräkna lager med hjälp av dokument eller
Inventera, justera och gruppera lager med hjälp av journaler.

3. Välj åtgärden artikelspårningsrader.

4. I fälten Serienr eller Partinr väljer du aktuellt serie- eller partinummer.

5. Om ett nytt artikelspårningsnummer behöver anges kan fälten Nytt serienr eller Nytt partinr användas.
Det går även att koppla ett eller flera partier till ett nytt parti eller ett befintligt parti.

Observera att när utgångsdatum grupperas föreslås artiklarna med de tidigaste utgångsdatumen för de avgående
transaktionerna först. Mer information finns i Plocka enligt FEFO.

6. Om ett nytt utgångsdatum behöver anges för serie- eller partinumret kan fältet Nytt utgångsdatum
användas.



Se även

IMPORTANTIMPORTANT
Om ett parti grupperas till samma partinummer, men med ett annat utgångsdatum, måste hela partiet grupperas
på en artikelgrupperingsjournalrad. Om mer än ett parti grupperas till ett nytt partinummer, d.v.s. att mer än ett
parti kopplas till ett nytt parti, måste samma nya utgångsdatum anges för samtliga partier. Om ett befintligt parti
grupperas till ett annat befintligt parti, som inte har samma utgångsdatum, måste utgångsdatumet för det andra
partiet användas. Om inga värden anges i fältet Nytt utgångsdatum grupperas parti- eller serienumret med ett
tomt utgångsdatum.

7. Om det finns befintlig information om det gamla serie- eller partinumret går det att kopiera
informationen till det nya serie- eller partinumret.

a. På sidan Artikelspårningsrader, välj Ny serienr-information eller Ny partinr-information.
b. Om du vill kopiera information från det gamla parti- eller serienumret väljer du åtgärden Kopiera

info.
c. Klicka på knappen OK när det parti- eller serienummer har valts som informationen ska kopieras ifrån.

Detta görs i på sidan med informationslistor.
8. Genom att registrera information om parti- eller serienummer kan den befintliga informationen om parti-

eller serienumret ändras.

9. Bokför journalen för att koppla de nya artikelspårningsnumren eller utgångsdatumen till den associerade
artikeltransaktionen.

Spåra artiklar med artikelspårning
Lagersaldo
Detaljer: Artikelspårning Designdetaljer - artikelspårning och reservationer
Reservera artiklar
Arbeta med Business Central



Använd artikeltvärreferenser
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här skapar du en artikeltvärreferens för en leverantörs
artikelbeskrivning

Ange leverantörens artikelbeskrivning på en inköpsorder

Se även

Om du har skapat en tvärreferens mellan den artikelbeskrivning som du använder för en artikel och den
beskrivning som används för leverantören som levererar den artikeln och leverantörens artikelbeskrivning
infogas automatiskt på inköpsdokument för en leverantör när du fyller i fältet Tvärreferensnr . Samma sak gäller
för kundens artikelnummer i försäljningsdokument.

I följande procedurer beskrivs hur du använder artikelns tvärreferens på inköpssidan. Momenten är liknande för
försäljningssidan.

1. Välj ikonen  och ange Artiklar och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna kortet för en artikel som du vill skapa en korsreferens till för den artikelbeskrivning som leverantören

använder för artikeln.
3. Välj åtgärd tvärreferenser.
4. På en ny rad på sidan Artikel tvärreferenstrans, fyll i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du

vill läsa en kort beskrivning..

1. Välj ikonen  och ange Inköpsorder och välj sedan relaterad länk.
2. Skapa en inköpsorder för leverantören som du ställer in en artikeltvärreferens för ovan.
3. Skapa en inköpsorderrad för artikeln som du ställer in en artikeltvärreferens för ovan.
4. I Tvärreferensnummer välj artikeln artikelkorsreferens som du har skapat och välj sedan knappen OK.

Fältet beskrivning på raden skrivs över med leverantörens artikelbeskrivning som ställs in på
korsreferensartikelns transaktion.

Registrera nya artiklar
Lagersaldo
Arbeta med Business Central



Spåra artiklar med artikelspårning
2019-10-14 • 2 minutes to read

Se spårade artiklar

Det går att se i vilket sammanhang den artikelspårade artikeln har använts, d.v.s. hur och när den togs emot eller
tillverkades, överfördes, såldes, förbrukades eller returnerades. Du kan också söka efter alla aktuella instanser av
ett visst serie- eller partinummer i databasen. Det gör du med funktionerna för artikelspårning och analys.

Funktionerna kan vara särskilt användbara när det gäller kvalitetskontrollen i följande fall: när användaren vill få
information om vilka kunder som tog emot produkter med ett visst partinummer eller när användaren vill få
information om vilket parti en defekt komponent har sitt ursprung i.

På sidan Artikelspårning kan du spåra framåt och bakåt i en serie bokförda lagertransaktioner efter serie- eller
partinummer.

På sidan Navigera kan du inte se sekvensen av transaktioner, men du kan se alla transaktioner av serie- eller
partinummer, både bokförda transaktioner och öppna transaktioner.

De två funktionerna kan användas tillsammans genom att överföra ett spårat serie- eller partinummer till sidan
Navigera för att slutföra ett spårningsscenario. Mer information finns i Genomgång: Spåra
serienummer/partinummer.

FÄLT DESCRIPTION

Nej Genom att välja detta alternativ visas inga komponenter.

Endast artikelspårade Genom att välja detta alternativ visas endast
komponenterna med parti- eller serienummer.

Allt Genom att välja detta alternativ visas alla komponenter.

FÄLT DESCRIPTION

Förbrukning-> Ursprung Med den här metoden börjar artikelspårningen från
platsen där artikeln användes till platsen som den kom
ifrån. Till exempel om en tillverkad artikel har sålts till en
kund, visar sidan Artikelspårning detta med
utleveransraden först, som du kan därefter kan expandera
för att visa från vilken produktionsorder artikeln har sitt
ursprung.

1. Välj ikonen  och ange Artikelspårning och välj sedan relaterad länk.

2. I filterfälten längst upp på sidan ska de specifika artikelnumren anges eller ett filter för artikelnumren som
ska spåras.

3. I fältet Visa komponenter väljer om ursprunget för artiklarnas komponenter dessutom ska visas. Dina
alternativ i det här fältet är följande.

4. I fältet Spårningsmetod väljer du den metod som ska användas för att spåra artikeln. Alternativen är
följande



NOTENOTE

NOTENOTE

Så här hittar du spårade artiklar med Analysera

Se även

Förbrukning-> Ursprung Med den här metoden börjar artikelspårningen från
platsen där artikeln lagerfördes till platsen där den
användes. Till exempel om en tillverkad artikel har sålts till
en kund, visar sidan Artikelspårning detta med den
färdiga produktionsordern först, som du kan därefter kan
expandera för att visa på vilken utleveransrad artikeln
användes.

FÄLT DESCRIPTION

5. Välj åtgärden Spåra för att utföra spårningen.

Om du har tagit emot samma parti i flera transaktioner, kanske sidan Artikelspårning inte visar alla transaktioner. Endast
kopplade transaktioner visas.

Om ytterligare transaktionshistorik under en artikelspåringsrad redan har spårats av en annan rad ovanför denna, är
kryssrutan Redan spårad markerad. För att förenkla vyn och göra den tydligare visas inte sådana underliggande rader.

Välj Gå till redan spårat om du vill söka efter artikelspårningsrader där transaktionshistoriken redan har spårats. Den
aktuella artikelspårnings raden är markerad, och alla underliggande rader expanderade.

1. Välj ikonen  och ange Navigera och välj sedan relaterad länk.
2. På Snabbfliken Artikelspårning, i fälten Serienr och Partinr, anger du artikelspårningsnumren som du vill

spåra.
3. Välj åtgärden Sök för att hitta alla instanser av serie- eller partinumret i databasen.

Lagersaldo
Detaljer: Artikelspårning Designdetaljer - artikelspårning och reservationer
Reservera artiklar
Arbeta med Business Central Genomgång: Spåra serienummer/partinummer



Spärra artiklar för försäljning eller inköp
2019-10-14 • 2 minutes to read

ALTERNATIV DESCRIPTION

Spärrad för försäljning Du kan inte registrera artikeln i ett försäljningsdokument eller
en artikeljournal för försäljning.

Spärrad för inköp Du kan inte registrera artikeln i ett inköpsdokument, en
artikeljournal för inköp eller i planeringsprocesser för inköp.

Spärrad Du kan inte använda artikeln för någon artikeltransaktion.

NOTENOTE

Så här spärrar du en artikel så att den inte kan registreras på
försäljningsrader

Så här spärrar du en artikel så att den inte kan registreras på
inköpsrader

Så här spärrar du en artikel så att den inte kan bokföras

Se även

Du kan spärra en artikel så att den inte kan registreras på försäljnings- eller inköpsrader eller bokföras i en
transaktion.

I följande tabell visas vad som händer när artiklar spärras.

Spärrade artiklar kan returneras. Detta innebär att inga av inställningarna ovan gäller när artikeln används för returorder och
kreditnotor.

1. Välj ikonen  och ange Artiklar och välj sedan relaterad länk.
2. Välj den artikel som du vill spärra och markera sedan kryssrutan Spärrad för försäljning.

Om du försöker registrera artikeln i ett försäljningsdokument eller på en journalrad visas ett felmeddelande om att
artikeln är spärrad.

1. Välj ikonen  och ange Artiklar och välj sedan relaterad länk.
2. Välj den artikel som du vill spärra och markera sedan kryssrutan Spärrad för inköp.

Om du försöker registrera artikeln i ett inköpsdokument eller på en journalrad visas ett felmeddelande om att
artikeln är spärrad.

1. Välj ikonen  och ange Artiklar och välj sedan relaterad länk.
2. Välj den artikel som du vill spärra och markera sedan kryssrutan Spärrad.

Om du försöker bokföra någon typ av transaktion för artikeln visas ett felmeddelande om att artikeln är spärrad.



Registrera nya artiklar
Lagersaldo



Arbeta med ansvarsenheter
2019-10-14 • 3 minutes to read

Så här skapar du en ansvarsenhet

NOTENOTE

Med ansvarsenheterna kan användarna hantera administrativa enheter. En ansvarsenhet kan vara ett
kostnadsställe, en vinstenhet, en investeringsenhet eller en annan typ av administrativ enhet som har definierats
av företaget. Exempel på ansvarsenheter är ett försäljningskontor, en inköpsavdelning för flera lagerställen och en
fabriks planeringskontor. Med den här funktionen kan företagen till exempel ställa in användarspecifika vyer för
försäljnings- och inköpsdokument som endast kan kopplas till en viss ansvarsenhet.

Genom att använda funktionen för flera lagerställen och ansvarsenheter i kan företagen med utlokaliserad
verksamhet sköta affärsverksamheten på ett mycket flexibelt men också optimalt sätt.

Om funktionen för flera lagerställen används kan företagen sköta lagerhanteringen för flera lagerställen i en enda
databas. De två koncepten - lagerställena och lagerställeenheterna - är hörnstenar i den här underavdelningen.
Den fysiska placeringen och artikelantalen hanteras på ett lagerställe. Konceptet är omfattande och kan därför
inkludera lagerställen i form av anläggningar eller produktionsinrättningar, men också i form av
distributionscenter, distributionslager, utställningslokaler och servicefordon. En lagerställeenhet definieras som en
artikel på ett specifikt lagerställe och/eller som en variant. Företagen med flera lagerställen kan, om de använder
lagerställeenheter, lägga till återanskaffningsinformation, adresser samt information om ekonomisk bokföring på
lagerställenivå. Detta medför att de kan återanskaffa varianter av samma artikel för varje lagerställe och att de kan
beställa artiklar för varje lagerställe utifrån återanskaffningsinformation som är specifik för lagerstället.

Ansvarsenheterna ger funktionen för flera lagerställen en ännu större omfattning eftersom användarna då kan
hantera administrativa enheter. En ansvarsenhet kan vara ett kostnadsställe, en vinstenhet, en investeringsenhet
eller en annan typ av administrativ enhet som har definierats av företaget. Exempel på ansvarsenheter är ett
försäljningskontor, en inköpsavdelning för flera lagerställen och en fabriks planeringskontor. Med den här
funktionen kan företagen till exempel ställa in användarspecifika vyer för försäljnings- och inköpsdokument som
endast kan kopplas till en viss ansvarsenhet.

1. Välj ikonen  och ange Ansvarsenheter och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.

3. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Om du använder ansvarsenheter för att administrera ditt företag kan det vara praktiskt att ange en
standardansvarsenhet för företaget.

4. Välj ikonen  och ange Företagsinformation och välj sedan relaterad länk.

5. I fältet ansvarsenhet anger du en ansvarsenhetskod.

Den här koden används på alla inköps- försäljnings- och servicedokument om användaren, kunden eller
leverantören inte har någon standardansvarsenhet. På ett försäljnings-, inköps- eller servicedokument, kan du
ange en annan ansvarsenhet än standard.

När du anger en ansvarsenhetskod i ett dokument, påverkas adressen, dimensionerna och priserna i dokumentet.



Så här tilldelar du ansvarsenheter till användare

NOTENOTE

Se även

Du kan definiera användare så att endast de dokument som är relevanta inom deras arbetsområden hämtas som
standard. Användare associeras vanligtvis med en ansvarsenhet och arbetar normalt sett endast med dokument
som är knutna till särskilda moduler inom just den ansvarsenheten.

Du anger dessa inställningar genom att tilldela ansvarsenheter till användare inom tre olika huvudområden:
Inköp, Försäljning och Servicehantering.

1. Välj ikonen  och ange Användarinställning och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Användarinställning markerar du den användare som du vill tilldela en ansvarsenhet till. Om

användaren inte finns med i listan anger du ett användar-ID i fältet Användar-ID .
3. I fältet Förs.ansvarsenhet filter anger du den ansvarsenhet i vilken användaren ska tilldelas

försäljningsrelaterade uppgifter.
4. I fältet Inköpsansvarsenhet filter anger du den ansvarsenhet i vilken användaren ska tilldelas

inköpsrelaterade uppgifter.
5. I fältet Serviceansvarsenhet filter anger du den ansvarsenhet i vilken användaren ska tilldelas

servicerelaterade uppgifter.

Användaren kan fortfarande visa alla bokförda dokument och transaktioner och inte bara de som är kopplade till hans eller
hennes ansvarsenhet.

Ställa in lager
Ställa in lagerstyrning lagerlagerstyrning
Lagerstyrning
Designdetaljer: Lagerstyrning
Arbeta med Business Central



Projekthantering
2019-10-14 • 2 minutes to read

OM DU VILL GÅ TILL

Skapa projekt, tilldela projektaktiviteter och förbered
projektplaneringsrader.

Skapa projekt

Allokera resurser till projekt och hantera resurspriser. Använda resurser för projekt

Skapa en tidrapport med integrerade projektaktiviteter och
planeringsrader och bokför tidrapportrader till en
projektjournal.

Använda tidrapporter för projekt

Budgetera för resurser att användas i projekt och jämför
den faktiska artikeln och resursförbrukning till budgeterad
förbrukning för att förbättra kvaliteten och
kostnadseffektiviteten för framtida projekt.

Hantera projektbudgetar

Granska och registrera förbrukningen i olika delar av
projektet, som uppdateras automatiskt medan du ändrar
och överför information från projektplaneringsrader till
projektjournaler eller projektfakturor för bokföring.

Registrera förbrukning för projekt

Köp material för ett projekt, antingen på inköpsorder eller
fakturor och registrera artikel- och tidanvändning.

Hantera projektleveranser

Lär dig mer om PIA (produkter i arbete), en funktion som
säkerställer korrekta redovisning och låter dig beräkna det
ekonomiska värdet på det projekt som pågår.

Förstå PIA-metoder

Bokför förbrukningen av material och resurser och andra
kostnader för pågående projektarbete (PIA) för att övervaka
dess ekonomiska värde och för att behålla korrekt
redovisning, även om du bokför projektkostnader innan du
fakturerar projektet.

Övervaka projektframsteg och -resultat

Registrera projektkostnader för resursförbrukning, material
och projektrelaterade inköp på löpande basis fakturera
kunden, antingen när projektet har slutförts eller enligt ett
faktureringschema.

Fakturera projekt

I Business Central kan du utföra vanliga projekthanteringsuppgifter som t.ex. att skapa ett projekt och
schemalägga en resurs, samt att tillhandahålla den information som krävs för att hantera budgetar och
övervaka framsteg. Du kan spåra maskiners och anställdas arbetstimmar i projekt, genom att använda
tidrapporter. Som projektchef får du en bra översikt, inte enbart över enskilda projekt, utan även över
fördelningen av anställda, maskiner och andra resurser som används i samtliga projekt.

Innan du kan använda Business Central för att hantera projekt måste du ange resurser, tidrapporter och
projekt. Mer information finns i Ställa in Projekthantering.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.



Komma igång med projekt

Se även

Starta en gratis provperiod!

Projekthantering är komplicerad i sig och att lära dig hur du skapar projekt och hanterar resurser i arbete i ett
nytt verktyg kan vara en annan komplikation. För att komma igång med projekthantering i Business Central
kan du se en videofilm om hur du skapar projekt på kanalen Business CentralYouTube.

Ställa in projekthantering
Video: Hur du skapar du ett projekt i Dynamics 365 Business Central
Ändra vilka funktioner som visas
Inköp
Försäljning
Ekonomi
Arbeta med Business Central

https://www.youtube.com/watch?v=VqaPWr7BWmw
https://www.youtube.com/watch?v=VqaPWr7BWmw
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847861


Skapa projekt
2019-10-14 • 3 minutes to read

TIPTIP

Så här skapar du ett projektkort.

NOTENOTE

Skapa aktiviteter för ett projekt

När du vill starta ett nytt projekt måste du skapa ett projektkort med inbyggda projektaktiviteter och
projektplaneringsrader, strukturerade i två lager.

Det första lagret består av projektaktiviteter. Du måste skapa minst en projektaktivitet per projekt eftersom all
bokföring refererar till en projektaktivitet. Med åtminstone en projektaktivitet i ditt projekt kan du lägga upp
projektplaneringsrader och bokföra förbrukningen i projektet.

Det andra lagret består av projektplaneringsrader som specificerar detaljerad förbrukning av resurser, artiklar och
diverse redovisningskostnader.

Lagerstrukturen gör att du kan dela upp projekt i mindre aktiviteter och specificera budget, offerter och
registrering mer i detalj. Dessutom att du får en inblick i hur ett projekt fortlöper. Du kan till exempel spåra om du
uppfyller uppsatta milstolpar eller om du är i linje med mål för att uppfylla budget.

Välj åtgärden Nytt projekt på Rollcentret Projektchef för att starta en assisterad inställningsguide som tar dig genom
stegen för att skapa ett projekt med integrerade uppgifter och planeringsrader. Efterföljande procedur beskriver hur du utför
stegen manuellt. Ett exempel på hur du skapar ett projekt manuellt finns i Video: hur du skapar ett projekt i Dynamics 365
Business Central.

Du skapar ett projektkort och sedan skapar projektaktivitetsrader och projektplaneringsrader för det.

1. Välj ikonen  och ange Projekt och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Ny och fyll sedan i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort

beskrivning.
3. Om du vill ange projektet med information om andra projekt väljer du åtgärden Kopiera projekt, fyller i fälten

efter behov och väljer sedan knappen OK.

Om du använder tidrapporter i projektet måste du också ange en person som ansvarar. Denna person kan godkänna
tidrapporter för anställdas aktiviteter som är kopplade till projektet. Mer information finns i Skapa tidrapporter.

En viktig del när du skapar ett projekt är att ange de olika aktiviteter som ingår i projektet. Du gör detta genom att
lägga till nya rader i snabbfliken Uppgifter på sidan Projektkort, en aktivitet per rad. Varje projekt måste ha
minst en aktivitet.

1. Välj ikonen  och ange Projekt och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna projektkortet för ett relevant projekt.
3. På snabbfliken Uppgifter fyller du i fälten efter behov på en ny rad.
4. Om du vill dra in uppgifter och skapa en hierarki väljer du åtgärden Uppgifter och sedan väljer du åtgärden

Indrag för projektaktiviteter.

https://www.youtube.com/watch?v=VqaPWr7BWmw


Så här skapar du en planeringsrad för ett projekt

KONTAKTTYP BESKRIVNING

Budget Anger uppskattad förbrukning och kostnader för projektet,
vanligtvis i tids- och materialtypsprojekt. Planeringsrader av
den här typen kan inte faktureras.

Fakturerbart Anger uppskattad fakturering till kunden, vanligtvis som ett
fastprisprojekt.

Både Budget och Fakturerbart Anger budgeterad förbrukning som motsvarar vad du vill
fakturera.

Se även

5. Upprepa steg 3 och 4 för alla de aktiviteter som du behöver för projektet.
6. Om du vill ange projektaktiviteter med information om andra projektaktiviteter väljer du åtgärden Kopiera

projektaktiviteter från, fyller i fälten efter behov och väljer sedan knappen OK.

Du kan förfina dina nya projektaktiviteter på projektplaneringsrader. En planeringsrad kan används för att samla
in den information som du vill spåra för ett projekt. Med planeringsrader kan du lägga till information som vilka
resurser som behövs eller för att samla in vilka artiklar som behövs för att utföra projektet. Du kan till exempel ha
en aktivitet för att inhämta kundens godkännande av ett projekt, du kan associera den aktiviteten med
planeringsrader för objekt som att träffa kunden och tilldela en resurs.

En projektplaneringsrad kan ha en av följande typer.

Obs. När du anger information på projektplaneringsrader fylls kostnadsinformationen i automatiskt. T.ex. baseras
kostnaden, priset och rabatten för resurser och artiklar inledningsvis på informationen som definieras på resurs-
och artikelkort.

1. Välj ikonen  och ange Projekt och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna ett relevant projektkort.
3. Markera ett projekt där fältet Typ av projektaktivitet innehåller Bokföring och klicka sedan på åtgärden

Projektplaneringsrader.
4. På sidan Projektplaneringsrader, på en ny rad, fyller du i fält efter behov.
5. Upprepa steg 3 och 4 för alla de planeringsrader som du behöver för projektaktiviteten.

Projekthantering
Video: Hur du skapar du ett projekt i Dynamics 365 Business Central
Ekonomi
Inköp
Försäljning
Arbeta med Business Central

https://www.youtube.com/watch?v=VqaPWr7BWmw


Använda resurser för projekt
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här tilldelar du resurser till projekt

Registrera resursförbrukning för ett projekt

Justera resurspriser

NOTENOTE

Så här får du förslag till resursprisändringar enligt befintliga alternativa
priser:

Så här får du förslag till resursprisändringar enligt standardpriser

Du registrerar förbrukning av resurser i projektjournalen för att hålla reda på kostnader, priser och de specifika
projekttyper som är kopplade till projekt. Mer information finns i Så här registrerar du förbrukning för projekt.

Du kan även bokföra förbrukningen av en resurs i en resursjournal eller projektjournal. Transaktioner bokförda i
resursjournaler påverkar inte redovisningen.

Du tilldelar resurser till projekt genom att skapa planeringsrader för projektet. Mer information finns i Skapa
projekt.

1. Välj ikonen  och ange Projektjournaler och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna den relevanta projektjournalen och fyll sedan i fälten som behövs. Placera markören över ett fält om du

vill läsa en kort beskrivning.
3. När journalen är slutförd väljer du åtgärden Bokföra.

Om du vill ändra kostnader eller priser för många resurser på en gång kan du använda ett batch-jobb .

1. Välj ikonen  och ange Justera resurskostnader/priser och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten på en rad efter behov och välj sedan knappen OK.

Batch-jobbet varken skapar eller justerar alternativa kostnader eller priser för resurser. Detta ändrar bara innehållet i fältet på
resurskortet för fältet Justeringsfält som du har valt i batch-jobbet. Justeringarna börjar gälla direkt för resurser så
kontrollera justeringsfaktorerna innan du kör batch-jobbet.

Om du redan har skapat alternativa priser för några resurser kan du använda batch-jobbet för att skapa flera
alternativa resurspriser.

1. Välj ikonen  och ange Resursprisändringar och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Föreslå res.prisändring (pris) och fyll sedan i fälten efter behov.
3. Välj knappen OK.
4. När batch-jobbet har avslutats visar sidan Resursprisändringar resultatet av batch-jobbet.

Om du vill skapa flera alternativa resurspriser baserat på standardpriserna på resurskorten kan du använda ett
batch-jobb .



Så här får du förslag till resursprisändringar baserat på alternativa priser

Se även

1. Välj ikonen  och ange Resursprisändringar och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Föreslå res.prisändring (res) och fyll sedan i fälten efter behov.
3. Välj OK.
4. När batch-jobbet har avslutats öppnar du sidan Resursprisändringar för att visa resultatet av batch-jobbet.

Om du redan har skapat alternativa priser för några resurser kan du använda batch-jobbet för att skapa flera
alternativa resurspriser.

1. Välj ikonen  och ange Föreslå res.prisändring (pris) och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs.
3. Välj OK.
4. När batch-jobbet har avslutats öppnar du sidan Resursprisändringar för att visa resultatet av batch-jobbet.

Projekthantering
Ekonomi
Inköp
Försäljning
Arbeta med Business Central



Använda tidrapporter för projekt
2019-10-14 • 6 minutes to read

Så här skapar du en tidrapport

NOTENOTE

Så här kan du kopiera projektplaneringsrader till en tidrapport

Om du vill definiera arbetstyper och lägga till en till en tidrapport

Du använder batch-jobbet Skapa tidsrapporter för att skapa tidrapporter för ett angivet antal perioder eller
veckor. Du måste ha behörighet för att kunna skapa tidrapporter.

Du kan kopiera och använda dina projektplaneringsrader i en tidrapport. På så sätt får du bara ange informationen
på ett ställe och radinformationen är alltid korrekt.

När du har godkänt tidrapportsposter för ett projekt, kan du bokföra dem i den aktuella projektjournalen eller
resursjournalen.

Innan du kan använda tidrapporter måste du ställa in allmän information och ange en administratör och en eller
flera godkännare av tidrapporter. Mer information finns i Skapa tidrapporter .

Du kan använda batch-jobbet Skapa tidsrapporter för att skapa tidrapporter för ett angivet antal perioder eller
veckor. Sedan kan tidrapportsägaren öppna den och registrera tid som har spenderats på en aktivitet.

1. Välj ikonen  och ange Tidrapporter och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Tidrapporter väljer du åtgärden Skapa tidrapporter.
3. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Fälten Andvänd tidrapport och Användar-ID för tidrapportens ägare måste fyllas i på kortet för resursen på
tidrapporten.

1. Välj knappen OK.

På sidan Tidrapportlista kan du visa tidrapporter som du har skapat.

Nedan beskrivs hur du skapar snabbt lägger till projektplaneringsrader i en tidrapport.

1. Välj ikonen  och ange Tidrapporter och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Tidrapportlista väljer du en tidrapport för den relevanta tidsperioden och väljer sedan åtgärden

Redigera tidrapport.
3. Välj åtgärden Skapa rader från projektplanering. Vissa projektplaneringsrader i tidrapporttidsperioden

kopieras till tidrapporten för den personen eller maskinen i fältet Resursnr. på tidrapporten.

Du kan definiera arbetstypen för alla tidrapportrader för projekt. På detta sätt kan du lägga till information som du
behöver för att fakturera kunden för olika typer av arbete.

1. Välj ikonen  och ange Tidrapporter och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna relevant tidrapport.
3. Välj fältet Beskrivning.



Så här kan du återanvända tidrapportsrader i andra tidrapporter

Fylla i en tidrapportrad och skicka för godkännande

4. På sidan Jobbdetalj för tidrapportsrad väljer du fältet Arbetstypkod och väljer sedan arbetstyp från listan
som t.ex. Mil.

5. Om inga arbetstyper finns, väljer du åtgärden Ny.
6. På sidan Arbetstyper fyller du i fälten efter behov.
7. Upprepa steg 4 för att tilldela den nya arbetstypen till tidrapporten.

Om din tidrapportsinformation är samma från tidsperiod till tidsperiod kan du spara tid genom att kopiera
raderna från den föregående perioden. Sedan kan du ange bara din tidförbrukning för den nya perioden.

1. Välj ikonen  och ange Tidrapporter och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna tidrapporten för en period senare än perioden för en befintlig tidrapport med rader.
3. Välj åtgärden Kopiera rader från föregående tidrapport.

Raderna kopieras med uppgifter som till exempel typ och beskrivning. Till exempel om raden är relaterad till ett
projekt, kopieras Projektnr . Alla kopierade rader har statusen Öppen. Du kan nu ändra raderna efter behov.

Tidrapportsregistrering spåras i timmar, som är standardbasmåttenheten för resurser. Som standard visar en
tidrapport vanliga arbetsdagar, från måndag till fredag.

TIPTIP

NOTENOTE

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Tidrapporter och välj sedan relaterad länk.

2. Välj en tidrapport för den relevanta tidsperioden och välj sedan åtgärden Redigera tidrapport.

3. Fyll i fälten på en rad efter behov. Ange numret på timmar som används av resursen på respektive
veckodag.

Du kan granska summan av tidrapportstimmar som du har angett i faktaboxen Översikt över utfall/budgeterat.

4. Upprepa steg 3 för andra arbetstyper som resursen utför.

5. Välj åtgärden Skicka och välj sedan åtgärden Alla öppna rader för att skicka alla rader eller åtgärden
Enbart valda rader för att endast skicka de rader som har valts på sidan Tidrapport.

Du kan endast skicka tidrapportrader som du har angett tid för.

6. För att ändra informationen på en rad som har angetts som Skickad väljer du raden och väljer sedan
åtgärden Öppna igen.

En chef kan avvisa en tidrapportrad som skickas in för godkännande. Om en rad t.ex. har statusen Avvisad kan du
göra ändringar av raden och sedan välja Skicka igen.

7. Välj OK.



Så här kan du godkänna eller avvisa en tidrapport

TIPTIP

Öppna en tidrapport igen

Bokföra tidrapportsrader i en resursjournal

En tidrapport måste skickas för godkännande innan den kan användas. Du kan godkänna och avvisa enskilda
rader i en tidrapport eller skicka tillbaka dem till avsändaren för ytterligare åtgärd. En tidrapport kan godkännas på
två sätt:

En tidrapportsadministratör kan godkänna alla tidrapporter.
Personen som anges i fältet Användar-ID för tidrapportens godkännare på resurskortet kan godkänna
resursens tidrapporter. Mer information finns i Skapa tidrapporter .

1. Välj ikonen  och ange Hantera tidrapporter och välj sedan relaterad länk.
2. Välj en tidrapport från listan.
3. På sidan Tidsrapport väljer du åtgärden Godkänn och väljer sedan åtgärden Alla skickade rader för att

godkänna alla rader eller åtgärden Enbart valda rader för att endast godkänna de rader som valts på sidan
Tidrapport.

4. Välj knappen OK.
5. Välj alternativt åtgärden Avvisa och följ steg 4 till 5.

Använd faktaboxarna Tidrapportsstatus och Faktisk/schemalagd översikt för att få översikt över tidrapportsinformation.

När du har godkänt eller avvisat en tidrapport kan den inte ändras om den inte först öppnas igen. Följande
procedur förklarar hur du öppna en godkänd eller avvisad tidrapport igen.

NOTENOTE

1. Välj ikonen , ange Hantera tidrapporter eller Tidrapporter och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna en tidrapport från listan.

Du kan endast öppna rader igen som har statusen Godkänd. Du kan inte öppna rader igen som har statusen
Avvisad. Du kan inte öppna en tidrapport igen om den har bokförts.

3. På sidan Tidsrapport väljer du åtgärden Öppna igen och väljer sedan åtgärden Alla skickade rader för
att öppna alla rader igen eller åtgärden Enbart valda rader för att endast öppna de rader igen som valts på
sidan Tidrapport.

4. Välj knappen OK. Statusen för tidrapportraden eller raderna ändras till Skickat.

När du har godkänt tidrapportsposter för en resurs, kan du bokföra dem i den aktuella resursjournalen.

1. Välj ikonen  och ange Resursjournal och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Föreslå rader från tidrapporter.
3. Fyll i fälten om det behövs.
4. Välj OK. Transaktioner för förbrukning skapas i resursjournalen, där du kan ändra informationen efter behov.
5. Välj åtgärden Bokföra.
6. Om du vill bekräfta bokföringen väljer du åtgärden Transaktioner. Sidan Resurstransaktioner öppnas och

visar resultatet av att bokföra resursjournalen.



Bokföra tidrapportsrader i en projektjournal

Så här arkiverar du tidrapporter

NOTENOTE

Se även

När du har godkänt tidrapportsposter för ett projekt, kan du bokföra dem i den aktuella projektjournalen.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Jobbjournal och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Föreslå rader från tidrapporter.

3. Fyll i fälten om det behövs.

4. Välj OK. Transaktioner för förbrukning skapas i projektjournalen, där du kan ändra informationen efter
behov.

Information om arbetstyp och om arbetet är debiterbart kopieras från tidrapportsraden. Om det behövs, kan du
minska antalet timmar och skapa en delvis bokföring. Om du minskar antalet kommer raden som skapas att
innehålla det återstående antalet timmar nästa gång som du väljer åtgärden Föreslå rader från tidrapporter.

5. Välj åtgärden Bokföra.

6. Om du vill bekräfta bokföringen väljer du åtgärden Transaktioner. Sidan Projekttransaktioner öppnas
och visar resultatet av att bokföra resursjournalen.

När du har bokfört tidrapporter kan du arkivera dem för framtida referens. Alla tidrapportrader måste bokföras
innan en tidrapport kan arkiveras.

När du arkiverar en tidrapport, tas den bort från listan både på sidan Tidrapport och sidan Tidrapport för chef.

1. Välj ikonen  och ange Flytta tidrapporter till arkiv och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten på efter behov och välj sedan knappen OK.
3. För att granska arkiverade tidrapporter, välj ikonen , ange Tidrapportsarkiv eller Hantera tidrapportsarkiv

och välj sedan relaterad länk.

Projekthantering
Ställa in projekthantering
Ekonomi
Inköp
Försäljning
Arbeta med Business Central



Hantera projektbudgetar
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Att ange budgeterade kostnader för ett projekt

TYP AV RAD BESKRIVNING

Både Budget och Fakturerbart Kostnads- och prisbelopp som har angetts på
planeringsraderna är de budgeterade kostnaderna för denna
specifika planeringsrad. Prisbeloppet faktureras.

Budget Kunden debiteras inte för användning. Förbrukningen
överförs inte till en faktura, men den kommer fortfarande att
användas i PIA-beräkningen.

Fakturerbart Kunden debiteras för användning. Förbrukningen överförs till
fakturan baserat på det antal som finns angivet i fältet Antal
att överföra till faktura.

NOTENOTE

Du kan lägga upp en budget för varje projekt. Budgeten används för att planera de resurser du tilldelar ett projekt.
Budgeten kan antingen vara allmän med få poster eller innehålla fler poster som är indelade i aktivitetsnivåer. Du
kan sedan jämföra budgeterade belopp med den faktiska förbrukningen enligt registreringen i projektjournalen.
Genom att övervaka skillnader mellan faktisk förbrukning och budgeterad användning kan du kontrollera
pågående projekt och förbättra kvaliteten hos framtida projekt genom att minska risken för att kostnader
underskattas.

Efterföljande procedur beskriver hur du beräknar budgeterade kostnader under planering. Mer information om
registrering av budgeterade jämfört med faktiska projektpriser och -kostnader finns i Så här registrerar du
förbrukning för projekt.

När en kund vill veta priset på ett projekt som kommer att faktureras baserat på förbrukning, måste du fastställa
de budgeterade kostnaderna för projektet. Du använder sidan Projektaktivitetsrader om du vill göra detta.

1. Välj ikonen  och ange Projekt och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna ett relevant projekt.
3. Markera en projektrad av typen Bokföring och välj sedan åtgärden Projektplaneringsrader.
4. Fyll i fälten på en ny rad efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Se följande information för fältet Radtyp.

Fältet Planerat leveransdatum för planeringsraden innehåller datumet då förbrukning som relateras till planeringsraden
förväntas slutföras. Det är också datumet då planeringsraden kan överföras till en försäljningsfaktura och bokföras. 

I underliggande projektaktiviteten på sidan projektkortet innehåller startdatum och slutdatum värdet för fältet planerat
leveransdatum på tidigaste och senaste projektets planeringsrader på relaterad sida för projektplaneringsrader.



NOTENOTE

Se även

När du fyller i fältet Antal kommer all information om totalt pris och total kostnad att beräknas och fyllas i för
planeringsraden. De kan redigeras när det passar dig.

På sidan Projektkort kan du nu se en översikt över de totala budgeterade kostnaderna, budgeterat pris,
fakturerbar kostnad och fakturerbart pris för varje aktivitet.

Mer information om registrering av budgeterade jämfört med faktiska projektpriser och -kostnader finns i Så här
registrerar du förbrukning för projekt.

Projekthantering
Ekonomi
Inköp
Försäljning
Arbeta med Business Central



Registrera förbrukning för projekt
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Registrera förbrukning på en projektplaneringsrad av typen Budget

Registrera förbrukning på en projektplaneringsrad av typen
Fakturerbart

På sidan Projektplaneringsrader kan du förhandsgranska och registrera förbrukningen i olika delar av
projektet, som uppdateras automatiskt medan du ändrar och överför information mellan projekt och
projektjournaler eller projektfakturor. Detta innebär att du har konfigurerat ett projekt så att Använd
förbrukningslänk som standard aktiveras. Mer information finns i Skapa projekt.

Till exempel för planeringsrader av typen Budget kan du ange antal av en resurs och hur stort antal som ska
överföras till projektjournalen. Om typen av planeringsrad är Fakturerbar kan du ange antal av resursen och hur
stort antal som ska överföras till en faktura. Genom att jämföra antalet som har överförts till journalen eller
fakturan med det återstående antalet, kan du snabbt granska information om förbrukning.

Efterföljande procedurer beskriver hur du registrerar verkligt (fakturerbart), eller budgeterat projektpris och
kostnader. För information om att uppskatta budgeterade värden i samband med planering, se Hantera
projektbudget.

1. Välj ikonen  och ange Projekt och välj sedan relaterad länk.

2. Välj relevant projekt och välj sedan åtgärden Projektplaneringsrader.

3. Välj en projektplaneringsrad av typen Budget eller skriv Både Budget och Fakturerbart som du vill
registrera förbrukning för.

4. Gå till fältet Antal att överföra till journal och ange hur stort antal som ska överföras.
Standardkvantiteten är samma värde som du angav i fältet Antal.

Fältet Återstående antal visar kvantiteten som återstår för att slutföra projektet och att överföras till
journalen.

5. Välj åtgärden Skapa projektjournalrader.

6. På sidan Projekt - Överför projektplaneringsrad fyller du i fälten efter behov och väljer sedan knappen
OK. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

7. Välj åtgärden Öppna projektjournal.

8. På sidan Projektjournal väljer du relevant rad och väljer sedan åtgärden Bokför.

9. På sidan Projektplaneringsrader granskar du den registrerade förbrukningen genom att observera fälten
Antal, Återstående antal och Antal att överföra till journal.

10. Upprepa steg 3 till 8 om du vill registrera extra förbrukning.

I nästa uppgift registrerar du också förbrukning, men för en projektplaneringsrad av typen Fakturerbart. I det här
fallet faktureras vanligtvis förbrukningen, men du kan även överföra den till en journal. Men om du gör det
skapas en projektplaneringsrad av typen Budget för att matcha fakturerbar rad. Mer information finns i Hantera
projektbudget.



Så här skapar du projektjournalrader från projektplaneringsrader

Så här skapar du projektjournalrader manuellt

Granska planeringsrader för en projekttransaktion

1. Välj ikonen  och ange Projekt och välj sedan relaterad länk.

2. Välj relevant projekt och välj sedan åtgärden Projektplaneringsrader.

3. Välj en projektplaneringsrad av typen Fakturerbart, som du vill registrera förbrukning för.

4. Gå till fältet Antal att överföra till faktura och ange hur stort antal som ska överföras.
Standardkvantiteten är samma värde som du angav i fältet Antal.

Fältet Antal att fakturera visar kvantiteten som återstår för att slutföra projektet och faktureras.

5. Välj åtgärden Skapa försäljningsfaktura.

6. På sidan Projekt - Överför till förs.faktura fyller du i fälten efter behov och väljer sedan knappen OK.

7. På sidan Projektplaneringsrader väljer du relevant rad och väljer sedan åtgärden Bokför.

8. Granska den registrerade förbrukningen, genom att observera fälten Antal, Antal att fakturera, Antal
att överföra till faktura och om försäljningsfakturan överförs, fältet Antal fakturerat.

9. Upprepa steg 3 till 8 om du vill registrera extra förbrukning.

10. Om du vill granska en relaterad bokförd försäljningsfaktura, välj Försäljningsfakturor/kreditnotor.

11. Välj relevant faktura och välj åtgärden Öppna försäljningsfaktura/-kreditnota på sidan
Projektfakturor.

När du är klar att bokföra ekonomisk information för projektet, måste du skapa projektjournalrader som du kan
bokföra.

1. Välj ikonen  och ange Projekt och välj sedan relaterad länk.
2. Välj relevant öppet projekt och välj sedan åtgärden Projektplaneringsrader.
3. På sidan Projektplaneringsrader på en relevant projektplaneringsrad i fältet Antal att överföra till journal

anger du det antal som du vill överföra till en projektjournal.
4. Välj åtgärden Skapa projektjournalrader.
5. På sidan Projekt - Överför projektplaneringsrad fyller du i fält efter behov.
6. Välj knappen OK. Projektjournalrader skapas.
7. Om du vill validera överföringen öppnar du den relevanta projektjournalen och kontrollerar transaktionerna.
8. Välj åtgärdenBokför när projektjournalraderna har slutförts.

1. Välj ikonen  och ange Projektjournaler och välj sedan relaterad länk.
2. Välj relevant projektjournalnamn i fältet Journalnamn.
3. Ange dokumentnummer, projektnumret, projektaktivitetsnummer, typ och antal av typen som förbrukas, på en

ny rad.
4. Välj åtgärdenBokför när projektjournalraderna har slutförts.

När du har bokfört projektjournalrader kan du se de planeringsrader som är kopplade till de
projektjournaltransaktioner som har bokförts.



NOTENOTE

Se även

Detta kräver att kryssrutan Använd förbrukningslänk som standard har valts för projektet, eller är standardinställningen
för alla projekt i organisationen. Mer information finns i Skapa projekt.

1. Välj ikonen  och ange Projektjournaler och välj sedan relaterad länk.
2. Välj en relevant projektjournal och välj sedan åtgärden Transaktioner.
3. På sidan Projekttransaktioner väljer du åtgärden Visa kopplade projektplaneringsrader.

Projekthantering
Ekonomi
Inköp
Försäljning
Arbeta med Business Central



Hantera projektleveranser
2019-10-14 • 2 minutes to read

Köpa artiklar eller tjänster till ett projekt

Visa värdet på inköp till ett projekt

Så här bokför du en projektrelaterad utgift

Att hantera projektleveranser av artiklar, tjänster och utgifter är en viktig del och aspekt av allt
projektgenomförande. Du kan använda lagerantal eller göra projektspecifika inköp med hjälp av inköpsorder eller
inköpsfakturor. Ett servicejobb för en dator kan till exempel kräva en ny hårddisk. Du skapar då en inköpsfaktura
för att köpa en ny hårddisk och registrerar det i projektet.

Om inköpsprocessen inte kräver att den fysiska transaktionen registreras separat kan ett inköp registreras endast i
en inköpsfaktura eller på sidan Projektredovisningsjournal. Mer information finns i Så här registrerar du
förbrukning för projekt.

Efterföljande procedur visar hur du använder en inköpsfaktura för att köpa produkter till ett projekt. Samma steg
gäller när du använder en inköpsorder.

1. Välj ikonen  och ange Inköpsfakturor och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny och fyll i fälten efter behov. Mer information finns i Registrera inköp.

3. I fälten Projektnr. och Projektaktivitetsnr. väljer du informationen för det projekt som du vill köpa
artiklar eller tjänster för. Använda funktionen Välj kolumner om fältet inte visas. Mer information finns i
Anpassa din arbetsyta.

Värdet som du väljer i fältet Projektradtyp definierar om en planeringsrad skapas när du bokför
artikelförbrukningen. Om fältet innehåller Fakturerbart skapas projektplaneringsrader som är klara att
faktureras till kunden. Mer information finns i Så här fakturerar du projekt.

4. Välj åtgärden Bokföra.

1. Välj ikonen  och ange Projekt och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna ett relevant projektkort.

På snabbfliken Uppgifter visar fältet Utestående order det totala utestående beloppet, i lokal valuta, för
lagerartiklar och tjänster för inköpsdokument för projektaktivitetsraden.

Fältet Inlevererat bel. ej faktrd visar värdet för artiklarna som har levererats på inköpsdokument, men
ännu inte har fakturerats.

3. Välj något av fälten för att öppna sidan Inköpsrader där du kan granska information om relaterade
inköpsdokumentrader, bland annat vilka artiklar eller tjänster som har inlevererats.

Om du ådrar dig extraordinära eller engångsutgifter för projekt kan du använda sidan
Projektredovisningsjournal för att bokföra dem direkt till det relevanta projektkontot.

1. Välj ikonen  och ange Projektredovisningsjournaler och välj sedan relaterad länk.
2. Skapa en ny rad och registrera information om utgiften, bland annat information i fälten Projektnr och

Projektaktivitetsnr.



Se även

3. När journalen är slutförd väljer du åtgärden Bokföra.

Projekthantering
Ekonomi
Inköp
Försäljning
Arbeta med Business Central



Förstå PIA-metoder
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PIA-METOD BERÄKNINGSFORMEL BESKRIVNING AV BERÄKNING

Kostnadsvärde Bokförd intäkt = Fakturerbart
fakturerat pris

Totala uppskattade kostnader =
Fakturerbart totalpris x Budget
kostnadsgrad

PIA-kostnader = (Färdigställningsgrad -
Fakturerat %) x Uppskattade
totalkostnader

Färdigställningsgrad = Förbrukning
totalkostnad/Budget totalkostnad
Fakturerat % = Fakturerbart fakturerat
pris

Fakturerbart totalpris bokförda
kostnader = Förbrukning totala
kostnader - PIA

Kostnadsvärdesberäkningar inleds med
att beräkna värdet av vad som har
tillhandhållits genom att ta en del av de
uppskattade totalkostnaderna baserat
på färdigställningsgrad. Fakturerade
kostnader subtraheras genom att ta en
del av de uppskattade totalkostnaderna
baserat på fakturerad procent.

Den här beräkningen kräver att
fakturerbart totalpris, budget totalpris
och budget totalkostnader anges
korrekt för hela projektet.

Försäljningskostnad Bokförd intäkt = Fakturerbart
fakturerat pris

Bokförda kostnader = Budget
totalkostnad x Fakturerat %

Fakturerat % = Fakturerbart fakturerat
pris/Fakturerbart totalpris

(Fakturerat % finns som kolumn på
projektaktivitetsrader)

PIA-kostnader = Förbrukning
totalkostnad - Bokförda kostnader

Beräkningar av försäljningskostnader
inleds genom att beräkna bokförda
kostnader. Kostnader bokförs
proportionellt baserat på budget
totalkostnader.

Den här beräkningen kräver att
fakturerbart totalpris och budget
totalkostnader anges korrekt för hela
projektet.

Försäljningsvärde Bokförda kostnader = Förbrukning
totalkostnad

Bokförd intäkt = Förbrukning totalpris x
Förväntad faktureringsgrad

Kostnadsåterställning % = Fakturerbart
totalpris/Budget totalpris

PIA-försäljning = Bokförd försäljning -
Fakturerbart fakturerat pris

Beräkningar av försäljningsvärde bokför
intäkten proportionellt baserat på
totala förbrukningskostnader och
förväntad kostnadsåterställningsgrad.

Den här beräkningen kräver att
fakturerbart totalpris och budget
totalpris anges korrekt för hela
projektet.

Business Central stöder följande metoder för att beräkna och registrera värdet för produkter i arbete.



Procent färdigställt Bokförda kostnader = Förbrukning
totalkostnad

Bokförd intäkt = Fakturerbart totalpris
x Färdigställningsgrad

Färdigställningsgrad = Förbrukning
totalkostnad/Budget totalkostnad
(Kallas för "Färdigställningsgrad % på
projektaktivitetsrader)

PIA-försäljning = Bokförd försäljning -
Fakturerbart fakturerat pris

Beräkningar av färdigställningsgrad
bokför intäkter proportionellt baserat
på färdigställningsgraden, det vill säga
Förbrukning totalkostnad kontra
budget kostnader.

Den här beräkningen kräver att
fakturerbart totalpris och budget
totalkostnader anges korrekt för hela
projektet.

Slutfört kontrakt PIA-belopp = PIA-kostnadsbelopp =
Förbrukning (totalkostnad)

PIA-försäljningsbelopp = Fakturerbart
(Fakturerat pris)

Slutfört kontrakt bokför inte intäkter
och kostnader förrän projektet är
slutfört. Du kan vilja göra detta när det
finns en stor osäkerhet kring
uppskattningen av kostnader och
intäkter för projektet.

All förbrukning bokförs på kontot för
PIA-kostnader (tillgång) och all
fakturerad försäljning bokförs på kontot
för fakturerad PIA-försäljning (skuld)
tills projektet är slutfört.

PIA-METOD BERÄKNINGSFORMEL BESKRIVNING AV BERÄKNING

Se även
Projekthantering
Ekonomi
Inköp
Försäljning
Arbeta med Business Central



Övervaka projektframsteg och -resultat
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Skapa en PIA-metod för projektet

NOTENOTE

Så här definierar du en PIA-metod för ett projekt

Allt eftersom ett projekt fortlöper används material och resurser och de, och andra kostnader, måste bokföras i
projektet. Produkter i arbete (PIA) är en funktion som gör att du kan uppskatta värdet i projektet i redovisningen
medan projekten pågår. I många fall kan du bokföra kostnader för ett projekt innan du fakturerar projektet. Om
endast kostnader bokförts blir er finansiella rapport oriktig. Mer information finns i Förstå PIA-metoder.

Om du vill hålla reda på värdet i redovisningen kan du beräkna PIA (Produkter i arbete) och bokföra värdet i
redovisningen.

Du kan beräkna PIA baserat på:

Kostnadsvärde
Försäljningsvärde
Identifierbar kostnad
Färdigställningsgrad
Slutfört kontrakt

Om du vill visa resultatet med någon annan metod ändrar du metoden och beräknar om PIA. Det finns ingen
gräns för hur många gånger du kan beräkna PIA. PIA beräknas bara, det bokförs inte i redovisningen. När du har
beräknat PIA kan du bokföra det i redovisningen.

Du kan skapa en PIA-metoden för projektet som visar behoven i organisationen. När du har skapat detta kan du
ange vilken PIA-beräkningsmetod som ska användas som standard i organisationen.

När du har använt den nya metoden för att skapa PIA-transaktioner kan du inte ta bort metoden eller ändra den.

1. Välj ikonen  och ange PIA-metoder för projekt och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Ny och fyll sedan i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort

beskrivning.
3. Stäng sidan.
4. För att göra den nya metoden till standard väljer du ikonen  Projektinställningar och välj sedan relaterad

länk.
5. I fältet Standard-PIA-metod väljer du metoden i listan.

När du skapar ett nytt projekt måste du ange vilken PIA-metod för projektet som gäller. I vissa fall har metoden
för PIA-redovisningstransaktioner för projekt, som du kan använda, ställts in för dig som standard.

1. Välj ikonen  och ange Projekt och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Ny. Mer information finns i Skapa projekt.
3. PÅ sidan Projektkort, i fältet PIA-metod, väljer du en PIA-metod i listan. Om en standardmetod har

definierats, kan du välja ett annat alternativ vid behov.



Så här beräknar du PIA

NOTENOTE

Bokföra PIA

Så här visar du projektförbrukning och uppskattningar och
bokföruppdateringar

NOTENOTE

Så här visar du projekttransaktioner

Du kan fastställa PIA-beloppet som ska bokföras på balansräkningskonton för periodslutsrapporteringen. Du kan
använda batch-jobbet Projekt - Beräkna PIA om du vill göra detta.

1. Välj ikonen  och ange Projekt - Beräkna PIA och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Beräkna PIA.
3. På sidan Projekt - Beräkna PIA fyller du i fälten efter behov.
4. Välj knappen OK.

Batch-jobbet beräknar bara PIA. Detta bokförs inte i Redovisning. Om du vill bokföra måste du köra batch-jobbet Bokför
PIA i redovisning när du har beräknat PIA. Mer information finns i följande procedur:

När du har beräknat PIA kan du bokföra det på balansräkningskonton för rapportering vid periodens slut. Använd
batch-jobbet Projekt - Bokför PIA i redovisning om du vill göra detta.

1. Välj ikonen  och ange Projekt - Bokför PIA i redovisning och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Projekt - Bokför PIA i redovisning fyller du i fälten efter behov.
3. Välj knappen OK.

Du kan visa projektförbrukningen fram till projektet avslutas i ett steg. Det gör du genom att använda batch-
jobbet Projekt - Beräkna återstående förbrukning för alla aktiviteter fram till och med projektets slut.

Då kan du spåra och jämföra de ursprungliga uppskattningarna mot faktiskt resultat och göra ändringar eller nya
transaktioner efter behov. Du kanske till exempel har uppskattat att ett projekt kräver tio timmar, och fram till
dagens datum har det tagit 15 timmar. Du kan lägga till dessa extra fem timmar på den befintliga journalraden
eller skapa en ny journalrad om du vill rapportera dessa fem timmar som övertid, som är en annan arbetstyp. Rätt
kostnad och pris beräknas, och du kan sedan bokföra detta i journalen.

Artikeltransaktioner skapar artikeltransaktioner och minskar lagerkvantiteten. Batch-jobbet Bokför lagerkostnad i redov.
överför kostnaden från lagret till redovisningen. Resurstransaktioner skapar resurstransaktioner.

1. Välj ikonen  och ange Projektjournaler och välj sedan relaterad länk.
2. Välj en relevant projektjournal och välj sedan åtgärden Ber. återstående förbrukning.
3. På sidan Ber. återstående förbrukning anger du dokumentnumret och bokföringsdatumet som ska infogas i

journalen och väljer sedan knappen OK.
4. Uppdatera journalen med eventuella ändringar som kan behövas.
5. Välj Bokföra.

Alla projektrelaterade transaktioner registreras i bokförda projektjournaler och numreras i ordningsföljd med
start från nummer ett. I den bokförda projektjournalen kan du få en överblick över alla projekttransaktioner.



Se även

1. Välj ikonen  och ange Projektregister och välj sedan relaterad länk.
2. Välj en relevant journal och välj sedan åtgärden Projekttransaktioner.

På sidan Projekttransaktioner kan du granska de transaktioner som är kopplade till alla projekt.

Hantera projekt hantera lagerkostnader
Ekonomi
Inköp
Försäljning
Arbeta med Business Central



Fakturera projekt
2019-10-14 • 2 minutes to read

NOTENOTE

Så här skapar och bokför du en försäljningsfaktura för ett projekt

Så här skapar du flera projektförsäljningsfakturor från
projektplaneringsrader

Under projektet kan projektkostnade från resursförbrukning, material och projektrelaterade inköp uppstå. Dessa
transaktioner bokförs i projektjournalen. Det är viktigt att alla kostnader registreras i projektjournalen innan
kunden faktureras.

Du kan fakturera hela projektet från sidan Projektaktivitetsrader eller fakturera endast valda fakturerbara rader
på sidan Planeringsrader. Faktureringen kan göras när projektet har slutförts eller allt eftersom projektet
fortlöper enligt ett faktureringsschema.

Om du väljer Fakturerbart i fältet Projektradtyp på inköpsdokumentet för projektrelaterade inköp, skapas
projektplaneringsrader som är klara att faktureras till kunden. Mer information finns i Hantera projektleveranser.

Du kan skapa en faktura för ett projekt för en eller flera projektaktiviteter för en kund, antingen när det arbete som
ska faktureras har slutförts eller när datumet för fakturering, som är baserat på ett faktureringsschema, har infallit.

Från sidan Projekt kan du fakturera en kund genom att välja projekt och sedan välja åtgärden Skapa
jobbförsäljningsfaktura. Efterföljande procedur visar hur du kan använda ett batch-jobb för att fakturera flera
projekt.

1. Välj ikonen  och ange Projekt - Skapa förs.faktura och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
3. Ange filter om du vill begränsa de projekt som ska bearbetas av batch-jobbet.
4. Klicka på OK för att skapa fakturorna.

Du kan skapa en faktura från projektplaneringsrader och då ange antal av artikeln, resursen eller
redovisningskontot som du vill fakturera.

1. Välj ikonen  och ange Projekt och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna ett relevant projekt.

3. Markera ett projekt där fältet Typ av projektaktivitet innehåller Bokföring och klicka sedan på åtgärden
Projektplaneringsrader.

4. Gå till fältet Antal att överföra till faktura på en projektplaneringsrad och ange antal av artikeln,
resursen, typen av redovisningskonto som du vill fakturera.

5. Välj åtgärden Skapa försäljningsfaktura.

6. På sidan Projekt - Skapa förs.faktura anger du bokföringsdatum och om du vill skapa en ny faktura eller
koppla denna faktura till en befintlig.

7. Välj OK.



NOTENOTE

Beräkna och bokföra slutförda projekt

Se även

På projektplaneringsradens fält Antal överfört till faktura kan du se antalet.

8. På sidan Projektplaneringsrader väljer du åtgärden Försäljningsfakturor/kreditnotor.

Sidan Försäljningsfaktura öppnas och visar antalet som du har överfört till fakturan.

9. Gör ytterligare ändringar och välj sedan åtgärden Bokför.

Ovanstående process är liknande för att skapa, granska och publicera en projektrelaterad försäljningskreditnota.

När du har slutfört alla aktiviteter i ett projekt, bland annat bokföringen och faktureringen av förbrukning, måste
du uppdatera projektet så att projektet får Statusen Slutförd. Sedan måste du återföra alla PIA som har bokförs i
redovisningen.

1. Välj ikonen  och ange Projekt och välj sedan relaterad länk.

2. Välj ett öppet projekt och välj sedan åtgärden Redigera.

3. Markera Slutförd i fältet Status .

4. Följ hjälpstegen steg för att beräkna och bokföra PIA. Följ alternativt steg 5 och 6 för att göra det manuellt.

5. Välj åtgärden Beräkna PIA.

6. På sidan Projekt - Beräkna PIA fyller du i fälten efter behov.

De PIA-transaktioner för jobbet som skapas när du kör batch-jobbet kommer nu att ha fältet Slutfört
projekt markerat för att visa att de är slutförda.

7. Välj åtgärden Projekt - Bokför PIA i redovisning.

8. På sidan Projekt - Bokför PIA i redovisning fyller du i fälten efter behov.

De PIA-transaktioner för jobbet som skapas när du kör batch-jobbet kommer nu att ha fältet Slutfört
projekt markerat för att visa att de är slutförda.

Hantera projekt
Ekonomi
Inköp
Försäljning
Arbeta med Business Central



Anläggningstillgångar
2019-10-14 • 2 minutes to read

NOTENOTE

OM DU VILL GÅ TILL

skapa anläggningstillgångar, tilldela avskrivningsmetoder,
bokföra anskaffningar, återanskaffningsvärden och skriva ut
listor över anläggningstillgångar.

Skaffa anläggningstillgångar

Registrera servicebesök, bokföra underhållsarbete och
övervaka underhållskostnader.

Underhålla anläggningstillgångar

Genom funktionerna för anläggningstillgångar i Business Central får du en översikt över
anläggningstillgångarna och en korrekt periodisk avskrivning. Tack vare funktionen kan du även hålla reda på
dina underhållskostnader, hantera försäkringsbrev, bokföra transaktioner för anläggningstillgångar samt skapa
olika rapporter och statistik.

För varje anläggningstillgång måste du skapa ett kort som innehåller information om tillgången. Du kan ställa
in byggnads- eller produktionsutrustning som en huvudtillgång med en komponentlista och du kan gruppera
dem på olika sätt, till exempel efter klass, avdelning eller plats. Sedan kan du börja anskaffa, underhålla och sälja
anläggningstillgångarna. Du kan även skapa budgeterade tillgångar. På så sätt kan du inkludera eventuella
förutsedda anskaffningar och försäljningar i rapporter.

För att hålla reda på avskrivningar av anläggningstillgångar och andra ekonomiska transaktioner relaterade till
anläggningstillgångar skapar du en eller flera avskrivningsregler för varje anläggningstillgång i företaget.
Avskrivning görs genom att köra en rapport för att beräkna periodiska avskrivningar och genom att fylla i en
journal med de resulterande transaktionerna som är klara att bokföras. Business Central ger stöd för flera
avskrivningmetoder. Mer information finns i Avskrivningsmetoder. Du kan ställa in åtskilliga avskrivningsregler
per anläggningstillgång för olika syften, till exempel en för skattrapportering och en annan för rapportering.

För varje tillgång kan du registrera underhållskostnader och nästa servicedatum. Det kan vara viktigt att hålla
reda på underhållsutgifter för budgetändamål och för att kunna ta beslut om en anläggningstillgång ska
ersättas.

Varje anläggningstillgång kan kopplas till ett eller flera försäkringsbrev. Du kan på så sätt enkelt verifiera att
försäkringsbrevsbeloppen stämmer överens med värdet på den tillgång som är kopplad till brevet. Det blir även
enklare att bevaka årliga försäkringspremier.

Du kan bokföra in anläggningstillgångstransaktioner på sidan Anl.tillg. redovisningsjournal eller på sidan
Anlägg.tillg.journal beroende på om transaktionerna är för finansiell rapportering eller för intern hantering. Hjälp för
anläggningstillgångar beskriver endast hur du använder sidan Anl.tillg. redovisningsjournal. Mer information finns i
Ställa in avskrivning av anläggningstillgångar.

Innan du kan hantera anläggningstillgångar måste du skapa standardvärden, bokföring av
anläggningstillgångar, bokföringsmallar, fördelningsnycklar, journaler och bokföringstyper. Mer information
finns i Konfigurera anläggningstillgångar.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.



Uppdatera försäkringsinformation, bokföra
anskaffningskostnader i försäkringsbrev, ändra
försäkringsskydd, visa försäkringsstatistik och visa listor över
försäkringsbrev.

Försäkra anläggningstillgångar

gruppera anläggningstillgångar, flytta anläggningstillgångar
mellan olika lagerställen, dela upp eller slå ihop tillgångar.

Överföra, dela eller kombinera anläggningstillgångar

justera värden på anläggningstillgångar, bokföra avskrivning
och bokföra nedskrivningsstransaktioner.

Omvärdera anläggningstillgångar

Beräkna avskrivningar, bokföra avskrivningar och analysera
avskrivningar i rapporter om anläggningstillgångar.

Så här skriver du av eller amorterar anläggningstillgångar

bokföra avyttringstransaktioner, visa avyttringstransaktioner
och bokföra delvisa avyttringar.

Avyttra eller ställa av anläggningstillgångar

Hanter budgetar för anläggningstillgångar, budgeterar
anskaffningskostnader, budgeterar avyttringar av
anläggningstillgångar och budgeterar avskrivning.

Hantera budgetar för anläggningstillgångar

OM DU VILL GÅ TILL

Se även

Starta en gratis provperiod!

Ställa in anläggningstillgångar
Ändra vilka funktioner som visas
Ekonomi
Komma igång
Arbeta med Business Central

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847861


 

Skaffa anläggningstillgångar
2019-10-14 • 4 minutes to read

Så här skapar du en anläggningstillgång och anskaffar den automatiskt

NOTENOTE

För varje anläggningstillgång måste du skapa ett kort som innehåller information om tillgången. Du kan ställa in
byggnads- eller produktionsutrustning som en huvudtillgång med en komponentlista och du kan gruppera dem
på olika sätt, till exempel efter klass, avdelning eller plats. En avskrivningsregel måste ställas in och tilldelas till
varje anläggningstillgång, innan du kan anskaffa den.

När en anläggningstillgång är inställd och en avskrivningsregel tilldelad måste du anskaffa anläggningstillgången.
Om du vill anskaffa en anläggningstillgång, registrerar du dess anskaffningskostnad i relevant redovisningskonto,
bankkonto eller leverantör genom att bokföra en förvärvtransaktion från sidan Anl.tillg. redovisningsjournal.
Du kan använda sidan Assisterad anskaffning av anläggningstillgång för att skapa och bokföra de
redovisningsjournalrader som behövs automatiskt.

Återanskaffningsvärdet är en anläggningstillgångs restvärde när den inte längre kan användas. Du kan bokföra
återanskaffningsvärdet samtidigt som du bokför anskaffningskostnaden. För mer information, se Så här skriver du
av eller amorterar anläggningstillgångar.

Indexering används för att anpassa värden till den allmänna prisnivån. Du kan använda Batch-jobbet Indexera
anläggningstillgångar när anskaffningskostnader beräknas som ersättningskostnader.

Följande procedur beskriver hur du skapar en fast anläggningstillgång och sedan anskaffar den, genom att
använda sidan Assisterad anskaffning av anläggningstillgång för att skapa och bokföra anl.tillg.
redovisningsjournal. Du kan också skapa och bokföra journalrader manuellt. För mer information, se Att bokföra
en anskaffning av anläggningstillgång manuellt med redovisningsjournalen för anläggningstillgångar.

1. Välj ikonen  och ange Anläggningstillgångar och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny och fyll sedan i fälten på snabbfliken Allmän efter behov. Placera markören över ett fält
om du vill läsa en kort beskrivning.

3. I snabbfliken Avskrivningsregelkort fyller du i fälten efter behov. Dessa steg tilldelar en avskrivningsregel
till anläggningstillgången.

4. Om du vill använda mer än en avskrivningsregel till anläggningstillgången väljer du åtgärden Lägg till
flera avskrivningsregler. Mer information finns i Att tilldela en avskrivningsregel till en
anläggningstillgång.

När alla fält som krävs för att anskaffa en anläggningstillgång är ifyllda kommer meddelandet Du är redo
att anskaffa anläggningstillgången visas längst upp på sidan.

5. Välj åtgärden Anskaffa i meddelandet.

6. Följ stegen på sidan Assisterad anskaffning av anläggningstillgång för att slutföra den automatiska
anskaffningen av anläggningstillgången.

Du kan också bokföra anskaffningstransaktioner som krediteringar. I detta fall ska du komma ihåg att värdet i fältet
Anskaffningskostnad inkl. moms måste vara med ett minustecken för att ange en kreditering.



   

Så här ställer du in en komponentlista för en huvudtillgång

Att bokföra en anskaffning av anläggningstillgång manuellt med
redovisningsjournalen för anläggningstillgångar.

NOTENOTE

TIPTIP

Att rätta en bokföring av anskaffningskostnad för en
anläggningstillgång,

När du väljer Slutför, kommer fältet Bokföringsvärde på sidan Anläggningstillgångskort fyllas i och ange att
fältet anläggningstillgång har anskaffats till den angivna anskaffningskostnaden.

Du kan gruppera anläggningstillgångarna i huvudtillgångar och tillhörande komponenter. Det kan exempelvis
hända att du har en produktionsmaskin som består av flera olika delar och som du vill gruppera så här.

Både huvudtillgången och dess komponenter måste skapas som enskilda anläggningstillgångskort. När du har
skapat en komponentlista fyller Business Central automatiskt i fälten Huvudtillgång/Komp. och Komp. till
huvudtillg. på anläggningstillgångskortet.

1. Välj ikonen  och ange Anläggningstillgångar och välj sedan relaterad länk.
2. Markera den anläggningstillgång som är huvudtillgången och välj sedan åtgärden

Huvudtillgångskomponenter.
3. På sidan Huvudtillgångskomponenter väljer du fältet Anl.nr och väljer den anläggningstillgång som du vill

lägga till som en komponent i huvudtillgången.
4. Stäng sidan.
5. Upprepa steg 3 och 4 för varje tillgångskomponent som du vill lägga till.
6. Välj ikonen  och ange Inställningar för anläggningstillgångar och välj sedan relaterad länk.
7. Markera kryssrutan Tillåt bokf. på huvudtillgång.

Efterföljande procedur beskriver hur du anskaffar en anläggningstillgång manuellt, genom att skapa och bokföra
rader på sidan Anl.tillg. redovisningsjournal. Du kan också anskaffa en anläggningstillgång automatiskt genom
att använda sidan Assisterad anskaffning av anläggningstillgång. För mer information, se steg 5 i Så här
skapar du en anläggningstillgång och anskaffar den automatiskt.

Du kan också bokföra anskaffningstransaktioner som krediteringar. I detta fall ska du komma ihåg att värdet i fältet Belopp
måste vara med ett minustecken för att ange en kreditering.

1. Välj ikonen  och ange Redovisningsjournaler för anl.tillg. och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Redovisningsjournaler för anl.tillg. i fältet Anl. bokföringstyp väljer du Anskaffningskostnad.
3. Fyll i återstående fält om det behövs.
4. Välj åtgärden Bokföra.

Om du fyller i fältet Försäkringsnr. i journalen när du bokför en anskaffningskostnad bokför Business Central även
anskaffningskostnaden för anläggningstillgången i försäkringstransaktionerna. Mer information finns i Så här försäkrar du
anläggningstillgångar.

Om du gör ett fel när du bokför en anskaffningskostnad kan du flytta transaktionen med batch-jobbet Rätta
anl.trans. och sedan bokföra rätt anskaffningstransaktion. De felaktiga transaktionerna överförs till sidan Anl.



IMPORTANTIMPORTANT

Att bokföra återanskaffningsvärdet tillsammans med
anskaffningskostnaden

NOTENOTE

Se även

felaktiga transaktioner.

Om du till exempel bokför en anskaffning med fel datum måste du rätta det så snart som möjligt eftersom anl.
bokföringsdatum används i många kritiska beräkningar.

Du kan inte använda funktionen Återför transaktion för anläggningstillgångstransaktioner.

1. Välj ikonen  och ange Rätta anl.trans. och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
3. Klicka på OK för att köra batchjobbet.
4. Fortsätt med att bokföra rätt anskaffningskostnad när den felaktiga transaktionen, eller transaktionerna har

rättats.

Använd batch-jobbet Rätta anl.transaktioner för att rätta transkationer för flera anläggningstillgångar åt
gången.

Du kan bokföra återanskaffningsvärden tillsammans med anskaffningskostnaden från en redovisningsjournal för
anläggningstillgångar.

1. Välj ikonen  och ange Rätta anl.trans. och välj sedan relaterad länk.
2. Skapa anskaffningsjournalraden. För mer information, se Att bokföra en anskaffning av anläggningstillgång

manuellt med redovisningsjournalen för anläggningstillgångar.
3. I fältet Återanskaffningsvärde på journalraden anger du återanskaffningsvärdets belopp som en kreditering

(med ett minustecken).
4. Välj åtgärden Bokföra.

Bokföringstypen Återanskaffningsvärde är endast ett alternativ på sidan Redovisningsjournal för
anläggningstillgångar. Den är inte tillgänglig på sidan Anl.tillg. redovisningsjournal eftersom skrotvärde aldrig bokförs i
redovisningen.

Anläggningstillgångar
Ställa in anläggningstillgångar
Ekonomi
Komma igång
Arbeta med Business Central



Underhålla anläggningstillgångar
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Om du vill registrera underhållsarbete på en anläggningstillgång

Att bokföra underhållskostnader från en redovisningsjournalen för
anläggningstillgångar.

Underhållskostnaderna är rutinmässiga periodiska kostnader som utförs för att bevara värdet på en
anläggningstillgång. Till skillnad från kapitalförbättringar ökar de inte värden.

Du kan registrera och underhålla en aktuell fil om underhåll och service av anläggningstillgångarna så att du
enkelt har tillgång ett fullständiga underhållsregister för anläggningstillgångar. När en anläggningstillgång skickas
på service noterar du all relevant information, som exempelvis servicedatum, leverantörsnummer och
serviceföretagets telefonnummer. Underhållsregistrering registreras för varje anläggningstillgång från det aktuella
anläggningstillgångskortet.

Indexering används för att anpassa värden till den allmänna prisnivån. Du kan använda batch-jobbet Indexera
anläggningstillgångar om du vill omberäkna underhållskostnader.

Varje gång som underhåll har utförts, exempelvis ett servicebesök kan du registrera detta för den aktuella
anläggningstillgången på sidan Underhållsregistrering.

1. Välj ikonen  och ange Anläggningstillgångar och välj sedan relaterad länk.
2. Markera den anläggningstillgång som du vill registrera underhåll för och välj sedan åtgärden

Underhållsregistreringar.
3. På sidan Underhållsregistreringar fyller du i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa

en kort beskrivning.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Avskrivningsregellista och välj sedan relaterad länk.

2. Markera den avskrivningsregel som är tilldelad anläggningstillgången och välj sedan åtgärden Redigera.

3. På sidan Avskrivningsregelkort ser du till att kryssrutan Underhåll inte är markerad. Detta säkerställer att
underhållskostnader inte bokförs till redovisningen.

4. Välj ikonen  och ange Redovisningsjournaler för anl.tillg. och välj sedan relaterad länk.

5. Skapa en första journalrad och fyll i fälten efter behov.

6. Välj Anskaffningskostnad i fältet Underhåll.

7. Välj åtgärden Infoga anl. motkonto. En andra journalrad skapas för motkontot som ställs in för bokföring
av underhåll.

Steg 7 fungerar bara om du har ställt in följande: På sidan Anl. bokföringsmallkort för den fasta
anläggningstillgångens bokföringsmall, innehåller fältet Underhållskonto redovisningsdebitkontot och fältet
Underhållskontosaldo innehåller det redovisningskonto där du vill bokföra mottransaktioner för uppskrivning. Mer
information finns i Så här skapar du bokföringsmallar för anläggningstillgångar.



Så här följer du upp servicebesök för anläggningstillgångar

Så här övervakar du underhållskostnader:

Om du vill visa eller skriva ut underhållskostnader för åtskilliga
anläggningstillgångar

Så här visar du underhållstransaktioner

Om du vill visa eller skriva ut underhållstransaktioner för åtskilliga
anläggningstillgångar

8. Välj åtgärden Bokföra.

Du kan skriva ut rapporten Underhåll – nästa service om du vill se vilka tillgångar som du har bokat in ett
servicebesök för. Du kan även använda den här rapporten när du uppdaterar fältet Nästa servicedatum på
anläggningstillgångskortet.

1. Välj ikonen  och ange Underhåll, nästa service och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten Startdatum och Slutdatum.
3. Välj knappen Skriv ut eller Förhandsgranska.

Du kan se underhållskostnaderna när du visar statistiken för en anläggningstillgång.

1. Välj ikonen  och ange Anläggningstillgångar och välj sedan relaterad länk.
2. Markera den anläggningstillgång som du vill visa underhållskostnader för välj sedan åtgärden

Avskrivningsregler.
3. På sidan Avskrivningsregler för anl.tillg. väljer du relevant avskrivningsregel för anläggningstillgång

åtgärden Statistik.
4. På sidan Anl.tillg.statistik väljer du fältet Underhåll.

Sidan Underhållstransaktioner öppnas och visar de poster som utgör beloppet i fältet Underhåll.

I rapporten Underhållsanalys kan du välja om du vill visa underhåll baaserat på en, två eller tre underhållskoder
för ett angivet datum eller en angiven period. Du kan se summan för alla de markerade tillgångarna eller summan
för varje tillgång.

1. Välj ikonen  och ange Underhållsanalys och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs.
3. Välj knappen Skriv ut eller Förhandsgranska.

Du kan också studera underhållskostnader genom att visa underhållstransaktionerna.

1. Välj ikonen  och ange Anläggningstillgångar och välj sedan relaterad länk.
2. Markera den fasta anläggningstillgång som du vill visa transaktioner för välj sedan åtgärden

Avskrivningsregler.
3. På sidan Avskrivningsregler för anl.tillg. väljer du relevant avskrivningsregel för anläggningstillgång

åtgärden Underhållstransaktioner.

I rapporten Underhåll - Uppgifter kan du visa eller skriva ut underhållstransaktioner för en eller flera
anläggningstillgångar.

1. Välj ikonen  och ange Underhållsdetaljer och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs.



Se även

3. Välj knappen Skriv ut eller Förhandsgranska.

Anläggningstillgångar
Ställa in anläggningstillgångar
Ekonomi
Komma igång
Arbeta med Business Central



Försäkra anläggningstillgångar
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WARNINGWARNING

Så här skapar eller ändrar du ett försäkringskort

För att koppla en anläggningstillgång till ett försäkringsbrev genom att
bokföra från försäkringsjournalen

En försäkringsbrev för en anläggningstillgång representeras av ett försäkringskort. Du kan koppla en
anläggningstillgång till en försäkringspolicy eller flera anläggningstillgångar till en försäkringspolicy.

Du tilldelar en anläggningstillgång till en försäkringspolicy genom att bokföra försäkringstransaktionerna från
sidan Försäkringsjournal.

Dessutom kan du tilldela en anläggningstillgång till en försäkringspolicy och skapa försäkringstransaktioner när
du bokför dess anskaffningskostnad. Du gör detta genom att bokföra en anskaffningskostnad från
anläggningstillgångsjournalen med fältet Försäkringnr. ifyllt. Kryssrutan Automatisk försäkringsbokf. på sidan
Anläggningstillgånginställningar måste markeras. För mer information, se Att bokföra en anskaffning av
anläggningstillgång manuellt med redovisningsjournalen för anläggningstillgångar.

Om kryssrutan Automatisk försäkringsbokf. på sidan Anläggningstillgånginställningar inte har markerats,
kommer bokföring av anskaffning från anläggningstillgångsjournalen att skapa rader i fönstret
Försäkringsjournal som du sedan måste posta manuellt.

Om du inte markerar kryssrutan Automatisk försäkringsbokf. på sidan Anläggningstillgånginställningar när en
försäkringsjournal ska baseras på en journalmall utan en nummerserie. Det är därför att de infogade verifikationsnumren från
anläggningstillgångjournalraden annars kommer i konflikt med försäkringsjournalens nummerserie. För mer information om
journalmallar och journaler, se Så här ställer du in allmän information om anläggningstillgångar.

När du har fördelat en fast anläggningstillgång till en försäkringpolicy, markeras kryssrutan Försäkrad på
anläggningstillgångskortet. När du säljer anläggningstillgången avmarkeras kryssrutan automatiskt.

En försäkringpolicy för en anläggningstillgång måste representeras av ett försäkringskort.

När du får information om ändringar av försäkringsbeloppet måste du ange den nya informationen på sidan
försäkringskort så att försäkringsbrevet analyseras korrekt.

1. Välj ikonen  och ange Försäkring och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Ny för att skapa ett nytt kort för en försäkringspolicy. Placera markören över ett fält om du vill

läsa en kort beskrivning.
3. Alternativt markerar du försäkringspolicym som du vill ändra och väljer sedan åtgärden Redigera.

Du tilldelar en anläggningstillgång till ett försäkringsbrev genom att bokföra från försäkringstransaktionerna.

Efterföljande procedur beskriver hur du skapar en försäkringsjournalrad manuellt. Om kryssrutan Automatisk
försäkringsbokf. är markerad på sidan Anl.inställningar skapas försäkringsjournalrader automatiskt, när du
bokför anskaffningskostnaden. I så fall är allt du måste göra att bokföra journalen.

1. Välj ikonen  och ange Försäkringsjournaler och välj sedan relaterad länk.



Om du vill uppdatera försäkringvärdet för en anläggningstillgång

Att bevaka försäkringsskydd

Översikt över försäkringsbrevÖversikt över försäkringsbrev

FörsäkringsskyddFörsäkringsskydd

Över-/underförsäkringsskyddÖver-/underförsäkringsskydd

NOTENOTE

2. Öppna den relevanta journalen och fyll i journalraderna som behövs.

3. För att skapa flera anläggningstillgångar till ett försäkringsbrev skapar du journalrader med samma värdet i
fältetFörsäkringsnr. och olika värden i fältet Anl.nr.

4. Välj åtgärden Bokföra.

Transaktionerna från en försäkringsjournal bokförs endast i försäkringstransaktionerna.

Du kan använda batch-jobbet Indexera försäkring när du vill uppdatera värdet för den anläggningstillgång som
är försäkrad.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Indexförsäkring och välj sedan relaterad länk.

2. Fyll i fälten om det behövs.

I fältet Indextal anger du en minskning av 5 %, till exempel som 95, medan du anger en ökning med 2 % som 102.

3. Välj OK.

Batch-jobbet beräknar det nya beloppet som en procentsats av det totala försäkringsvärdet på sidan
Försäkringsstatistik och en rad i försäkringsjournalen skapas.

4. Välj ikonen  och ange Försäkringsjournaler och välj sedan relaterad länk.

5. Öppna relevant försäkringsjournal, granska de skapade värdena och bokför dem i
försäkringstransaktionerna.

Business Central ger dedikerade rapporter och statistiksidor för användning vid analys av försäkringsbrev och om
anläggningstillgångarna är över- eller underförsäkrade.

Få en översikt över försäkringsbreven genom att skriva ut rapporten Försäkringslista rapport. Rapporten visar
alla försäkringsbrev och de viktigaste fälten på försäkringskortet visas.

Om du vill se vilka försäkringsbrev som täcker varje tillgång och till vilket belopp kan du förhandsgranska eller
skriva ut rapporten Försäkring med totalvärde.

Du kan kontrollera om anläggningstillgångar är över- eller underförsäkrade på följande sätt:

Sidan Försäkringsstatistik visas. Ett positivt belopp i fältet Över-/underförsäkrad innebär att
anläggningstillgången är överförsäkrad. Ett negativt belopp innebär att den är underförsäkrad.
Sidan Anl.statistik visas. Välj fältet Totalt försäkrat värde för att visa sidan Försäkringstransaktioner.
Rapporten Över/underförsäkringsskydd.
Rapporten Försäkringsanalys.



Oförsäkrade anläggningstillgångarOförsäkrade anläggningstillgångar

Så här visar du försäkringstransaktioner

Så här visar du det försäkrade totalvärdet för en anläggningstillgång:

Så här rättar du försäkringstransaktioner

Se även

Om du vill kontrollera att du inte har glömt att koppla en anläggningstillgång till ett försäkringsbrev kan du skriva
ut eller förhandsgranska rapporten Försäkring – oförsäkrade anl.. Den här rapporten visar de individuella
anläggningstillgångar för vilka belopp inte har bokförts till försäkringstransaktionerna.

Du kan visa de transaktioner som du har skapat i försäkringstransaktionerna.

1. Välj ikonen  och ange Försäkring och välj sedan relaterad länk.
2. Välj aktuellt försäkringsbrev och klicka på åtgärden Försäkringstransaktioner..

En dedikerad matrissida visar försäkringsbeloppet som registreras för varje försäkringsbrev för varje
anläggningstillgång som ett resultat av försäkringsrelaterade belopp som du har bokfört.

1. Välj ikonen  och ange Försäkring och välj sedan relaterad länk.
2. Välj aktuellt försäkringsbrev och klicka på åtgärden Försäkrat totalvärde per anl..
3. Fyll i fälten om det behövs.
4. Välj åtgärden Visa matris.
5. Välj ett värde i matrisen för att visa de underliggande försäkringstransaktionerna.

Om en anläggningstillgång har kopplats till fel försäkringsbrev, kan du rätta detta genom att skapa två
omklassificeringsposter från försäkringsjournalen.

1. Välj ikonen  och ange Försäkringsjournaler och välj sedan relaterad länk.
2. Skapa en journalrad för anläggningstillgången och det korrekta försäkringsbrevet där värdet i fältet Belopp är

positivt.
3. Skapa en annan journalrad för anläggningstillgången och det felaktiga försäkringsbrevet där värdet i fältet

Belopp är negativt.
4. Välj åtgärden Bokföra.

Anläggningstillgången kommer att frigöras från det felaktiga försäkringsbrevet på en andra rad och istället
kopplas till korrekt försäkringsbrev på den första raden.

Anläggningstillgångar
Ställa in anläggningstillgångar
Ekonomi
Arbeta med Business Central



Överföra, dela eller kombinera anläggningstillgångar
2019-10-14 • 3 minutes to read

Om du vill överföra en anläggningstillgång till en annan avdelning

Om du vill dela en anläggningstillgång i tre anläggningstillgångar

Du kan använda grupperingsjournalen för anläggningstillgångar när du överför, delar upp och slår ihop
anläggningstillgångar. Du visar eller skriver ut resultatet av grupperingen av anläggningstillgångar med rapporten
Anl. - bokföringsvärde 02.

Du kan behöva överföra en anläggningstillgång till en annan avdelning, du till exempel placerar en tillgång i
produktionsavdelningen när den är under utveckling och sedan flyttar den till administrationsavdelningen när den
är färdig.

1. Skapa en ny anläggningstillgång. Ange den nya avdelningen i fältet Avdelningskod.

2. Tilldela en avskrivningsregel för anläggningstillgång till den nya anläggningstillgången. Mer information
finns i Så här anskaffar du anläggningstillgångar.

3. Välj ikonen  och ange Anl. grupperingsjournaler och välj sedan relaterad länk.

4. Skapa en grupperingsjournal där fältet Anl.nr. innehåller den ursprungliga anläggningstillgången och fältet
Nytt anl.nr innehåller den nya anläggningstillgången som ska flyttas.

5. Välj åtgärden Gruppera.

Två rader skapas nu i redovisningsjournalen för anläggningstillgångar med mallen och journalen som du
har angett på sidan Anl. journalinställningar för den angivna avskrivningsregeln. Mer information finns i
Ställa in avskrivning av anläggningstillgångar.

6. Välj ikonen  och ange Redovisningsjournaler för anl.tillg. och välj sedan relaterad länk.

7. På sidan Anl.tillg. redovisningsjournal väljer du åtgärden Bokför för att bokföra grupperingen som du
utförde i steg 4 och 5.

Om du har bokfört en anskaffningskostnad för en tillgång kan du använda grupperingsjournalen för
anläggningstillgångar när du vill dela upp anskaffningskostnaden på flera tillgångar.

Du kan dela upp en anläggningstillgång till åtskilliga anläggningstillgångar, till exempel när du vill fördela en
anläggningstillgång till tre olika avdelningar. Du kan till exempel flytta 25 % av anskaffningskostnaden och
avskrivningskostnaden för den ursprungliga anläggningstillgången till en andra anläggningstillgång och 45 % till
en tredje tillgång. De återstående 30 % kvarstår på den ursprungliga anläggningstillgången.

1. Skapa två nya anläggningstillgången. Ange den nya avdelningen i fältet Avdelningskod.

2. Tilldela en avskrivningsregel för anläggningstillgång till den nya anläggningstillgången. Mer information
finns i Så här anskaffar du anläggningstillgångar.

3. Välj ikonen  och ange Anl. grupperingsjournaler och välj sedan relaterad länk.

4. Skapa två grupperingsjournalrader, en för varje ny anläggningstillgång.

5. På den första raden anger du den andra anläggningstillgången i fältet Nytt anl.nr och 25 i fältet Gruppera
anskaff.kost. %.



Om du vill kombinera flera anläggningstillgångar till en

Så här visar du ändrade avskrivningsregelvärden som beror på
gruppering av anläggningstillgångar

Se även

6. På den andra raden anger du den tredje anläggningstillgången i fältet Nytt anl.nr och 40 i fältet Gruppera
anskaff.kost. %.

7. På båda rader markerar du kryssrutorna Gruppera anskaff.kost. och Gruppera avskrivning.

8. Välj åtgärden Gruppera.

Två rader skapas nu i redovisningsjournalen för anläggningstillgångar med mallen och journalen som du
har angett på sidan Anl. journalinställningar för den angivna avskrivningsregeln. Mer information finns i
Ställa in avskrivning av anläggningstillgångar.

9. Välj ikonen  och ange Redovisningsjournaler för anl.tillg. och välj sedan relaterad länk.

10. På sidan Anl.tillg. redovisningsjournal väljer du åtgärden Bokför för att bokföra grupperingen som du
utförde i steg 4 och 8.

Du kan kombinera flera anläggningstillgångar till en anläggningstillgång, till exempel när du vill flytta
distribuerade anläggningstillgångar till en avdelning. Om du har bokfört anskaffningskostnader och avskrivning
anläggningstillgång som ska flyttas, kombineras dessa värden i en enda anläggningstillgång.

1. Välj ikonen  och ange Anl. grupperingsjournaler och välj sedan relaterad länk.

2. Skapa en grupperingsjournal där fältet Anl.nr. innehåller den anläggningstillgången som ska
flyttas/kombineras och fältet Nytt anl.nr innehåller den nya anläggningstillgången som ska kombineras
med.

3. Lämna fältet Gruppera anskaff.kost. % tomt om du vill flytta/kombinera den totala
anskaffningskostnaden.

4. Välj kryssrutorna Gruppera anskaff.kost. och Gruppera avskrivning.

5. Välj Grupperingpå fliken Åtgärder.

Två rader skapas nu i redovisningsjournalen för anläggningstillgångar med mallen och journalen som du
har angett på sidan Anl. journalinställningar för den angivna avskrivningsregeln. Mer information finns i
Ställa in avskrivning av anläggningstillgångar.

6. Välj ikonen  och ange Redovisningsjournaler för anl.tillg. och välj sedan relaterad länk.

7. På sidan Anl.tillg. redovisningsjournal väljer du åtgärden Bokför för att bokföra grupperingen som du
utförde i steg 2 och 5.

1. Välj ikonen  och ange Anl.bokföringsvärde 02 och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs.
3. Välj knappen Skriv ut eller Förhandsgranska.

Anläggningstillgångar
Ställa in anläggningstillgångar
Ekonomi
Komma igång
Arbeta med Business Central



Omvärdera anläggningstillgångar
2019-10-14 • 4 minutes to read

Att bokföra uppskrivning från en redovisningsjournal.

Att bokföra en nedskrivning från en redovisningsjournalen för
anläggningstillgångar.

Omvärdering av anläggningstillgångar kan bestå av uppskrivning, nedskrivning, eller allmänna värdejusteringar.

När värdet av en anläggningstillgång har ökat, bokför du en journalrad med ett högre belopp, en uppskrivning, till
avskrivningsregeln. Det nya beloppet registreras som en uppskrivning enligt bokföringsinställningarna för
anläggningstillgångar.

När värdet av en anläggningstillgång har minskat, bokför du en journalrad med ett lägre belopp, en nedskrivning,
till avskrivningsregeln. Det nya beloppet registreras som en nedskrivning enligt bokföringsinställningarna för
anläggningstillgångar.

Indexering används för att anpassa flera värden för anläggningstillgångar, t.ex. per allmänna prisändringar. Du kan
använda batch-jobbet Indexera anläggningstillgångar när du vill ändra olika belopp, till exempel
nedskrivnings- och uppskrivningsbelopp.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Redovisningsjournaler för anl.tillg. och välj sedan relaterad länk.

2. Skapa en första journalrad och fyll i fälten efter behov.

3. I fältet Anskaffningskostnad väljer du Omvärdering.

4. Välj åtgärden Infoga anl. motkonto. En andra journalrad skapas för motkontot som ställs in för bokföring
av uppskrivning.

Steg 4 fungerar bara om du har ställt in följande: På sidan Anl. bokföringsmallkort för den fasta
anläggningstillgångens bokföringsmall, innehåller fältet Uppskrivningskonto redovisningsdebitkontot och fältet
Uppskrivning motkonto innehåller det redovisningskonto där du vill bokföra mottransaktioner för uppskrivning.
Mer information finns i Så här skapar du bokföringsmallar för anläggningstillgångar.

5. Välj åtgärden Bokföra.

1. Välj ikonen  och ange Redovisningsjournaler för anl.tillg. och välj sedan relaterad länk.

2. Skapa en första journalrad och fyll i fälten efter behov.

3. Välj Anskaffningskostnad i fältet nedskrivning.

4. Välj åtgärden Infoga anl. motkonto. En andra journalrad skapas för motkontot som ställs in för bokföring
av nedskrivning.



Om du vill utföra allmän omvärdering av anläggningstillgångar

Att bokföra ytterligare anskaffningskostnader

NOTENOTE
Steg 4 fungerar bara om du har ställt in följande: På sidan Anl. bokföringsmallkort för den fasta
anläggningstillgångens bokföringsmall, innehåller fältet Nedskrivningskonto redovisningskreditkontot och fältet
Nedskrivningskostnadskontot innehåller det redovisningskonto där du vill bokföra mottransaktioner för
nedskrivning. Mer information finns i Så här skapar du bokföringsmallar för anläggningstillgångar.

5. Välj åtgärden Bokföra.

Indexering används för att anpassa flera värden för anläggningstillgångar, t.ex. per allmänna prisändringar. Du kan
använda batch-jobbet Indexera anläggningstillgångar när du vill ändra olika belopp, till exempel
nedskrivnings- och uppskrivningsbelopp. Kryssrutan Tillåt indexering p sidan Avskrivningsregel måste väljas.

TIPTIP

1. Välj ikonen  och ange Indexera anläggningstillgångar och välj sedan relaterad länk.

2. Fyll i fälten om det behövs.

3. Välj OK.

Omvärderingrader skapas per dina inställningar i steg 2. Raderna skapas antingen i
anläggningstillgångsjournalen eller i redovisningsjournalen för anläggningstillgångar beroende på dina
mallar och batch-inställning på sidan Anl. journalinställningar. Mer information finns i Ställa in allmän
information för anläggningstillgångar.

4. Välj ikonen  och ange Redovisningsjournaler för anl.tillg. och välj sedan relaterad länk.

5. Markera journalen med de anläggningstillgångar som du vill omvärdera och välj sedan åtgärden
Transaktioner.

6. Kontrollera skapade poster och välj sedan åtgärden Bokför för att bokföra journalen.

Om indexsiffrorna endast är avsedda för simulering kan du skapa en särskild avskrivningsregel där du kan lagra dem.
På så sätt påverkar de här transaktionerna inte de övriga avskrivningsreglerna.

Du bokför ytterligare anskaffningskostnader för en anläggningstillgång på samma sätt som du bokför den
ursprungliga anskaffningskostnaden, d.v.s.från en inköpsfaktura eller från en journal för anläggningstillgångar. Mer
information finns i Så här anskaffar du anläggningstillgångar.

Om avskrivningen redan har beräknats för anläggningstillgången markerar du kryssrutan Avskr.
Anskaffningskostnad så att den tillkommande anskaffningskostnaden är mindre än det återanskaffningsvärde
som avskrivs i proportion till det belopp som de tidigare anskaffade anläggningstillgången redan har avskrivits
med. Detta garanterar att avskrivningsperioden inte ändras.

Avskrivningsprocentsatsen beräknas som:

P = (total avskrivning × 100) / avskrivningsbas

Avskrivningsbelopp = (P/100) × (extra anskaffningskostnad - återanskaffningsvärde)

Kom ihåg att markera kryssrutan Avskr. till anl. bokf.datum på fakturan, redovisningsjournalen för
anläggningstillgångar eller anläggningstillgångsjournalraderna så att avskrivningen beräknas från det senaste



Exempel – bokföra ytterligare anskaffningskostnaderExempel – bokföra ytterligare anskaffningskostnader

Se även

bokföringsdatumet för anläggningstillgången till bokföringsdatumet för den tillkommande
anskaffningskostnaden.

En maskin införskaffas den 1 augusti, 2000. Anskaffningskostnader är 4 800. Avskrivningsmetoden är linjär över
fyra år.

Den 31 augusti, 2000 körs batch-jobbet Beräkna avskrivning. Avskrivningen beräknas som:

bokföringsvärde x antal avskrivningsdagar/totalt antal avskrivningsdagar = 4800 x 30 / 1440 = 100

Den 15 september, 2000 bokförs en faktura för ommålning av maskinen. Fakturabeloppet är 480.

Om du har markerat kryssrutan Avskr. till anl. bokf.datum med ett "x" på fakturan innan du bokför
transaktionen utförs följande beräkning:

15 avskrivningsdagar (från 00-09-01 till 00-09-15) beräknas så här:

bokföringsvärde x antal avskrivningsdagar/återstående antal avskrivningsdagar = (4800 - 100) x 15 / 1410 = 50

Om du har markerat kryssrutan Avskr. anskaffningskostnad med ett "x" på fakturan innan du bokför
transaktionen utförs följande beräkning:

Den tillkommande anskaffningskostnaden avskrivs med ((150 x 100) / 4800) / 100 x 480 = 15

Avskrivningsbasen är nu 5280 = (4800 + 480) och den ackumulerade avskrivningen är 165 = (100 + 50 + 15)
vilket motsvarar 45 avskrivningsdagar för den totala anskaffningskostnaden. Detta innebär att tillgången helt är
avskriven inom den beräknade livslängden på fyra år.

När batch-jobbet Beräkna avskrivning körs på 09/30/00 används följande beräkning:

Återstående avskrivningstid är 3 år, 10 månader och 15 dagar = 1395 dagar

Bokföringsvärdet är (5280 – 165) = 5115

Avskrivningsbeloppet för september 2000: 5115 x 15 / 1395 = 55,00

Summan av avskrivningen = 165 + 55 = 220

Om du inte har markerat kryssrutan Avskr. till anl. bokf.datum förlorar tillgången 15 avskrivningsdagar
eftersom batch-jobbet Beräkna avskrivning som körs 00-09-30 beräknar avskrivningen från 00-09-15 till 00-
09-30. Detta innebär att följande beräkning utförs när batch-jobbet Beräkna avskrivning körs 00-09-30:

Återstående livslängd är 3 år, 10 månader och 15 dagar = 1395 dagar

Bokföringsvärdet är (4800 + 480 - 100 - 15) = 5165

Avskrivningsbeloppet för september 2000: 5165 x 15 / 1395 = 55,54

Summan av avskrivningen = 100 +15 + 55,54 = 170,54

Anläggningstillgångar
Ställa in anläggningstillgångar
Ekonomi
Komma igång
Arbeta med Business Central



Så här skriver du av eller amorterar
anläggningstillgångar
2019-10-14 • 3 minutes to read

Så här beräknar du avskrivning automatiskt

Att bokföra en avskrivning manuellt från en redovisningsjournalen för
anläggningstillgångar.

Avskrivning används för att fördela kostnaden för anläggningstillgångar, som exempelvis maskiner och inventarier,
över den avskrivningsbara livslängden. För varje anläggningstillgång måste du ange hur den ska avskrivas.

Du kan bokföra avskrivning på två sätt:

Automatiskt genom att köra batch-jobbet Beräkna avskrivning.
Manuellt genom att använda fältet anl.tillg. redovisningsjournal.

Business Central kan beräkna daglig avskrivning, vilket innebär att du kan beräkna avskrivning för vilken period
som helst. Du kan därmed analysera aktuella operativa resultat på exempelvis månads-, kvartals- eller årsbasis.
Beräkningen används ett standardår på 360 dagar och en standardmånad på 30 dagar. Mer information finns i
Avskrivningsmetoder.

Om flera avdelningar använder en anläggningstillgång kan periodisk avskrivning automatiskt fördelas på
avdelningarna utifrån en användardefinierad fördelningstabell.

Du kan rätta felaktiga avskrivningstransaktioner med hjälp av batch-jobbet Rätta anl.transaktioner. Därefter kan
du bokföra det korrekta beloppet för avskrivningen genom att på nytt köra batch-jobbet Beräkna avskrivning.
Felen du korrigerar bokförs som felaktiga transaktioner för anläggningstillgångar.

Indexering används för att anpassa värden till den allmänna prisnivån. Du kan använda batch-jobbet Indexera
anläggningstillgångar om du vill omberäkna avskrivningsbeloppen.

En gång i månaden, eller när du vill, kan du köra batch-jobbet Beräkna avskrivning. Batch-jobbet ignorerar de
anläggningstillgångar som har sålts, spärrats eller som använder den manuella avskrivningsmetoden.

1. Välj ikonen  och ange Beräkna avskrivning och välj sedan relaterad länk.

2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

3. Välj OK.

Batch-jobbet beräknar nedskrivningen och skapar rader i redovisningsjournalen för anläggningstillgångar.

4. Välj ikonen  och ange Redovisningsjournaler för anl.tillg. och välj sedan relaterad länk.

På sidan Anl.tillg. redovisningsjournal i fältet Antal avskrivningsdagar kan du se hur många
avskrivningsdagar som har beräknats.

5. Välj åtgärden Bokföra.

1. Välj ikonen  och ange Anl.tillg. redovisningsjournal och välj sedan relaterad länk.
2. Skapa en första journalrad och fyll i fälten efter behov.
3. Välj Anskaffningskostnad i fältet Avskrivning.



 

Så här beräknar du fördelningar i redovisningsjournaler för
anläggningstillgångar

Använd dubblettlistor för att förbereda att bokföra åtskilliga
avskrivningsregler

IMPORTANTIMPORTANT

Så här bokför du transaktioner enligt olika avskrivningsregler

4. Välj åtgärden Infoga anl. motkonto. En andra journalrad skapas för motkontot som ställs in för bokföring av
avskrivning. Mer information finns i Så här skapar du bokföringsmallar för anläggningstillgångar.

5. På fliken Start väljer du Bokför.

Om du har skapat fördelningsnycklar för anläggningstillgångar, som fördelar belopp på olika avdelningar eller
projekt, kan beloppen fördelas under bokföring. Mer information finns i Ställa in allmän information för
anläggningstillgångar.

Om en anläggningstillgång används av flera avdelningar kan periodisk avskrivning automatiskt fördelas på
avdelningarna utifrån en användardefinierad fördelningstabell.

1. Välj ikonen  och ange Anl.tillg. redovisningsjournal och välj sedan relaterad länk.
2. Skapa en första rad och fyll i fälten efter behov.
3. Välj Anskaffningskostnad i fältet Fördelning.
4. Välj åtgärden Infoga anl. motkonto. En andra journalrad skapas för motkontot som ställs in för bokföring av

fördelning.
5. På fliken Start väljer du Bokför.

När du fyller i journalrader som ska bokföras enligt en avskrivningsregel kan du kopiera raderna till en separat
journal och bokföra dem enligt en annan avskrivningsregel. För mer information, se Så här bokför du
transaktioner enligt olika avskrivningsregler.

1. Välj ikonen  och ange Avskrivningsregler och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna avskrivningsregeln och markera sedan kryssrutan Ingår i dubblettlista.

Om du har markerat fältet Använd dubblettlista ska du inte använda nummerserien för journalen. Anledningen är att
nummerserien för redovisningsjournalen för anläggningstillgångar gör inte nummerserien för anläggningstillgångsjournalen.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Anl.tillg. redovisningsjournal och välj sedan relaterad länk.

2. I journalen som du vill bokföra avskrivning med markerar du kryssrutan Använd dubblettlista.

3. Fyll i återstående fält om det behövs.

4. Välj åtgärden Bokföra.

5. Välj ikonen  och ange Anl.journaler och välj sedan relaterad länk.

Sidan Anlägg.tillg.journal innehåller nya rader för olika avskrivningsregler enligt dubblettlistan.

6. Granska och redigera raderna och välj sedan åtgärden bokför.



Om du vill kopiera anläggningstillgångstransaktioner mellan
avskrivningsregler

Se även

NOTENOTE
Ett alternativt sätt att kopiera en transaktion enligt en annan regel är att ange en avskrivningsregelkod i fältet
Dubblett i avskrivningsregel när du fyller i en journalrad.

Du kan kopiera transaktioner från en avskrivningsregel till en annan med hjälp av batch-jobbet Kopiera
avskrivningsregel. Batch-jobbet skapar journalrader i den journal som du har angett på sidan Anl.
journalinställningar för den avskrivningsregel som du vill kopiera till. Mer information finns i följande procedur:

1. Välj ikonen  och ange Avskrivningsregler och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna relevant avskrivningsregelkort och välj sedan åtgärden Kopiera avskrivningsregel.
3. På sidan Kopiera avskrivningsregel fyller du i fälten efter behov.
4. Välj knappen OK.

De kopierade raderna skapas antingen i redovisningsjournalen för anläggningstillgångar eller i
anläggningstillgångsjournalen, beroende på om avskrivningsregeln som du kopierar har integrering med
redovisningen.

Anläggningstillgångar
Ställa in anläggningstillgångar
Ekonomi
Arbeta med Business Central



Avyttra eller ställa av anläggningstillgångar
2019-10-14 • 2 minutes to read

NOTENOTE

Bokföra en avyttringstransaktion i redovisningsjournalen för
anläggningstillgångar.

Så här visar du avyttringstransaktioner

När du säljer eller på annat sätt avyttrar en anläggningstillgång, måste avyttringsvärdet bokföras för att beräkna
och registrera vinst eller förlust. En avyttringstransaktion måste vara den sista bokförda transaktionen för en
anläggningstillgång. För delvis avyttrade anläggningstillgångar kan du bokföra fler än en avyttringstransaktion.
Summan av alla bokförda avyttringsbelopp måste vara ett kreditbelopp.

Om du byter en anläggningstillgång mot en annan måste du registrera både försäljningen av den gamla tillgången
(avyttring) och inköpet av den nya (anskaffning). Mer information finns i Så här anskaffar du anläggningstillgångar.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Redovisningsjournaler för anl.tillg. och välj sedan relaterad länk.

2. Skapa en första journalrad och fyll i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort
beskrivning.

3. Välj Anskaffningskostnad i fältet Avyttring.

4. Välj åtgärden Infoga anl. motkonto. En andra journalrad skapas för motkontot som ställs in för bokföring
av avyttring.

Steg 4 fungerar bara om du har ställt in följande: På sidan Anl. bokföringsmallkort för den fasta
anläggningstillgångens bokföringsmall, innehåller fältet Avyttringskonto redovisningsdebitkontot och fältet
Avuttringskontosaldo innehåller det redovisningskonto där du vill bokföra mottransaktioner för uppskrivning. Mer
information finns i Så här skapar du bokföringsmallar för anläggningstillgångar.

5. Välj åtgärden Bokföra.

Om du säljer eller på annat sätt avyttrar en del av en anläggningstillgång måste du dela upp tillgången innan du
kan registrera avyttringstransaktionen. För mer information, se Så här överför, delar eller kombinerar du
anläggningstillgångar.

När du säljer eller avyttrar en anläggningstillgång måste avyttringsvärdet bokföras på redovisningskonton där du
kan se resultatet.

1. Välj ikonen  och ange Anläggningstillgångar och välj sedan relaterad länk.
2. Markera den fasta anläggningstillgång som du vill visa poster för välj sedan åtgärden Avskrivningsregler.
3. Markera den avskrivningsregel som du vill visa poster för välj sedan åtgärden Transaktionsposter.
4. Markera en rad med Avyttring i fältet Anl. bokföringskategori och klicka sedan på åtgärden Analysera, .
5. På sidan Analysera väljer du redovisningstransaktionen och väljer sedan åtgärden Visa.



Se även

Sidan Redovisningstransaktioner öppnas där du kan visa de transaktioner som förfogandeinlägget ledde till.

Anläggningstillgångar
Ställa in anläggningstillgångar
Ekonomi
Komma igång
Arbeta med Business Central



Hantera budgetar för anläggningstillgångar
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För att budgetera anskaffningskostnaden för en anläggningstillgång

För att budgetera avyttringen av en anläggningstillgång:

Så här visar du planerade avyttringsvärden

Så här budgeterar du avskrivning

Du kan skapa budgeterade anläggningstillgångar. På så sätt kan du t.ex. inkludera eventuella förutsedda
anskaffningar och försäljningar i rapporter.

Om du vill förbereda den budgeterade resultaträkningen, balansräkningen och likviditetsbudgeten måste du ha
tillgång till information om framtida investeringar, avyttringar och avskrivning av anläggningstillgångar. Den här
informationen får du i rapporten Anl.tillg. - planerat värde. Innan du skriver ut rapporten måste du förbereda
budgeten.

När du förbereder en budget måste du skapa anläggningstillgångskort för de anläggningstillgångar som du avser
att införskaffa i framtiden. De budgeterade anläggningstillgångarna ställs in som vanliga anläggningstillgångar,
men de måste ställas in för att inte bokföras i redovisningen.

När du bokför anskaffningskostnaden, anger du numret på den budgeterade fasta anläggningstillgången i fältet
Budgeterat anl.nr. På så sätt bokförs en anskaffningskostnad med ett motsatt tecken för den budgeterade
tillgången. Detta innebär att den totala anskaffningskostnaden för den budgeterade tillgången är mellanskillnaden
mellan den budgeterade och den verkliga anskaffningskostnaden.

1. Välj ikonen  och ange Anläggningstillgångar och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Ny för att skapa ett nytt anläggningstillgångskort för den budgeterade anläggningstillgången.
3. Markera kryssrutan Budgeterad anläggningstillgång så förhindras bokföring i redovisningen.
4. Fyll i de återstående fälten, tilldela en avskrivningsregel och bokför sedan den första anskaffningskostnaden

med budgeterade anläggningstillgången som anges i fältet Budgeterat anl.nr. på journalraden. Mer
information finns i Så här anskaffar du anläggningstillgångar.

Om du planerar att sälja tillgångar under budgetperioden kan du föra in uppgifter om försäljningspris och
försäljningsdatum.

1. Välj ikonen  och ange Anläggningstillgångar och välj sedan relaterad länk.
2. Markera den anläggningstillgång som du vill avyttra och välj sedan åtgärden Avskrivningsregler.
3. På sidan Avskrivningsregler för anl.tillg., fyll i fälten Planerat avyttringsdatum och Planerad

avyttringsintäkt. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Om du vill se de planerade avyttringsvärdena och beräkna vinsten och förlusten kan du använda rapporten Anl. -
planerat värde.

1. Välj ikonen  och ange Anl. - planerat värde och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs.
3. Välj knappen Skriv ut eller Förhandsgranska.

Du kan använda rapporten Anl.tillg. - planerat värde för att beräkna framtida avskrivning. I rapporten visas



Se även

bokföringsvärdet och den ackumulerade avskrivningen vid inledningen av den angivna perioden, ändringar under
perioden och bokföringsvärde och ackumulerad avskrivning vid slutet av den angivna perioden.

1. Välj ikonen  och ange Planerat värde för anläggningstillgång och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs.
3. Om du vill se det totala värdena föra alla tillgångar avmarkerar du kryssrutan Skriv ut per anl.tillg..
4. Fyll inte i fälten på snabbfliken Anläggningstillgång så inkluderas alla tillgångar. I fältet Budgeterad tillgång

kan du fylla i Nej om du vill utesluta budgeterade tillgångar eller Ja om du endast vill visa de budgeterade
tillgångarna.

5. Välj knappen Skriv ut eller Förhandsgranska.

Anläggningstillgångar
Ställa in anläggningstillgångar
Ekonomi
Komma igång
Arbeta med Business Central



Hantera relationer
2019-10-14 • 2 minutes to read

TILL GÅ TILL

Definiera standardinställningar för kontakter och interaktioner
och ange nummerserier.

Ställa in Kundhantering

Definiera externa enheter som du har affärsrelationer med till
exempel kunder, potentiella kunder, leverantörer, advokater
och konsulter bör antingen registreras som Persontyp eller
Företagstyp.

Hantera kontakter

Hantera all slags kommunikation mellan ditt företag och
kontakterna, t.ex. genom e-post, brev, telefon, möten.

Hantera interaktioner

Definiera segment om du vill markera en grupp med
kontakter enligt ett visst kriterium, till exempel en bransch
som kontakterna tillhör.

Hantera segment

Bearbeta inkommande leads genom att skapa
affärsmöjligheter och koppla dem till säljare så att du kan följa
upp presumtiv försäljning.

Hantera Försäljningsmöjligheter

Skapa marknadsföringsplaner för att identifiera, attrahera och
bibehålla kunderna.

Hantera marknadsföringskampanjer

Använd Dynamics 365 Sales för Customer Engagement och
du utnyttja sömlös integrering i processen från kundämne till
betalning genom att använda Business Central för
underliggande verksamhet som bearbeta order, hantering av
lager och hantera de ekonomiska transaktionerna.

Integration med Dynamics 365 Sales

Kundhanteringsfunktionen i Business Central hjälper dig att hantera och stödja din försäljning. Med de här
funktionerna får du tillgång till fullständig och riktig information så att du kan fokusera på ditt arbete med de
viktiga kund-/kontaktsegmenten.

Effektiva metoder för försäljning och marknadsföring handlar om hur du fattar rätt beslut vid rätt tidpunkt.
Business Central ger en exakt överblick över din kontaktinformation när du behöver den, så att du kan arbeta
effektivt med potentiella kunder och öka kundtillfredsställelsen.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.

https://docs.microsoft.com/sv-se/dynamics365/business-central/marketing-campaigns


Ställa in Kundhantering
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Automatisk kopiering av särskild information från kontaktföretag till
kontaktpersoner

Använd fördefinierade standardinställningar på nya kontakter

Automatiskt registrerade interaktioner

Innan du sätter igång med att arbeta med kontakter och marknadsföringsräntor, är det några beslut och steg som
du måste vidta för att ange hur marknadsföringsområdet hanterar vissa aspekter av kontakterna. Du kan till
exempel bestämma om du ska synkronisera kontaktkort med kund-, leverantörs- och bankkontokort, hur
nummerserier definieras eller vilken standardhälsningsfras som ska användas när ni skriver till kontakterna.

Att hantera kontakter och ha en strategi för att identifiera, attrahera och behålla kunder optimerar din verksamhet
och ökar kundnöjdheten. Med ett bra kontakthanteringssystem blir det också enklare att skapa och upprätthålla
relationer med kunderna. Kommunikation är nyckeln till dessa relationer. Att kunna skräddarsy kommunikationen
med potentiella och befintliga kunder, leverantörer och affärspartners utifrån deras behov är nödvändigt för att ett
företag ska lyckas. Ett första steg är att lägga upp en strategi och definiera hur företaget ska använda
kontaktinformationen. Den här information används av många olika grupper i företaget, så ett ändamålsenligt
system gör det enklare för alla att bli mer effektiva.

Du kan skapa marknadsförings- och kontakthantering från sidan Marknadsföringsinställningar. För att öppna
sidan Marknadsföringsinställning, välj ikonen , gå till Marknadsföringsinställning och välj sedan relaterad
länk.

Vissa uppgifter om kontaktföretag är helt identiska med uppgifter om kontaktpersoner som arbetar i dessa
företag, till exempel adresser. På sidan Arv i fönstret Marknadsföringsinställningar kan du ange att programmet
automatiskt kopierar särskilda fält från kontaktföretagkort till kontaktpersonkort, varje gång du skapar en
kontaktperson för ett kontaktföretag. Du kan t.ex välja att kopiera säljarkod, adressdetaljer (adress ,adress 2, postnr,
ort och län), kommunikationsdetaljer (faxnummer, telefonsvarare och telefonnummer) mm.

När du ändrar i något av dessa fält på kontaktföretagskortet ändras motsvarande fält automatiskt på
kontaktpersonskortet (om du inte har ändrat fälten på detta manuellt).

Mer information finns i Skapa kontaktpersoner.

Du kan ange att särskild språkkod, distriktskod, säljarkod och lands-/regionkod automatiskt ska tilldelas av
programmet som standard på varje ny kontakt som du skapar. Du kan också ange standardförsäljningscykelkod
som automatiskt ska tilldelas varje ny affärsmöjlighet som du skapar.

Värden i övertagna fält ersätter de standardvärden som du har angett. Om du exempelvis har angett engelska som
standardspråk men företagets språk är tyska, tilldelas tyska automatiskt som språkkod för de kontaktpersoner som
är registrerade på det företaget.

Business Central kan automatiskt återges som interaktioner (till exempel order, fakturor, inleveranser och så vidare)
liksom e-post, telefonsamtal och meddelanden.

Mer information finns i automatiskt registrera interaktioner med kontakter.

https://docs.microsoft.com/sv-se/dynamics365/business-central/marketing-how-create-contact-persons


Synkronisera kontakter med kunder och fler

Tilldela en nummerserie för kontakter och affärsmöjligheter

Söka efter dubbelkontakter, när kontakter skapas

Se även

För att synkronisera kontaktkort med kund-, leverantörs- och bankkontokort måste du välja affärsrelationskod för
kunderna, leverantörerna och bankkontona. Du kan exempelvis bara koppla kontakter till befintliga kunder om du
har valt en affärsrelationskod för kunder på sidan Marknadsföringsinställningar.

Mer information finns i [Så här synkroniserar du kontakter med kunder, leverantörer och bankkonton](marketing-
synchronize-contacts-customers-vendors-bank-accounts/Synchronizing Contacts With Customers, Vendors, and
Bank Accounts).

Du kan ange nummerserier för kontakter, kampanjemöjligheterer, segment och affärsmöjligheter. Om du har
angett nummerserie för kontakter, kan du när du skapar en kontakt trycka på RETUR i fältet Nr på kontaktkortet.
på kontaktkortet så skriver programmet in nästa lediga kontaktnummer automatiskt.

Mer information om nummerserier finns i Skapa nummerserier.

Du kan välja automatisk sökning efter kopior varje gång du skapar ett kontaktföretag eller söka manuellt när du
har skapat kontakter. Du kan också välja automatisk uppdatering av söksträngar varje gång du ändrar uppgifter
om kontakter eller skapar kontakter. Du kan bestämma procentuell överensstämmelse för sökningar, det vill säga
hur många procents överensstämmelse det måste vara mellan två kontakter för att de ska anses vara kopior.

Hantera kontakter
Arbeta med Business Central



Hantera kontakter
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TILL GÅ TILL

Ställ in kontakthantering innan du skapar kontakter. Ställa in kontakter

Skapa ett kontaktkort för varje ny person eller företag du har
samröre med, t.ex. en kund eller en leverantör.

Skapa kontakter

Skapa profilfrågeformulär som du vill använda när du anger
uppgifter om kontakternas profiler.

Använda profilfrågeformulär för att klassificera
affärskontakter

Lösa problem när det finns två eller flera poster för samma
kontakt.

Slå samman dubblettposter

Se även

Medarbetarna i ditt företag träffar regelbundet potentiella affärsrelationer som kan utvecklas till formella
affärsrelationer. Alla sådana externa kontakter och deras detaljinformation bör registreras i systemet så att
kommunikationen blir bättre och att de enkelt kan omvandlas till formella kund-, leverantörs -eller bankrelationer.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.

Hantera Försäljningsmöjligheter
Arbeta med Business Central



Ställa in kontakter
2019-10-14 • 7 minutes to read

Så här tilldelar du industrigrupper till en kontakt

NOTENOTE

Så här tilldelar du utskicksgrupp till en kontakt

När du skapar kontakter kan du ange särskild information, till exempel vilken bransch kontakten tillhör och vilken
affärsrelation du har med kontakten.

Innan du skapar kontakter och registrerar uppgifter om affärsrelationerna, måste du skapa olika koder som du
använder för att tilldela informationen till kontaktföretagen och -personerna. Du kan skapa koder för
utskicksgrupper, branschgrupper, affärsrelationer, webbadresser, befattningsnivåer och arbetsansvar. Du kan
skapa dessa genom att välja åtgärden nytt när du söker i listor från kontaktkortet.

Om du ställer in den här information kan du skapa kontakterna på ett mer organiserat sätt och att söka efter
kontakterna utifrån en viss grupp blir mer effektivt. Varje grupp på företaget kan hitta den här informationen och
därför blir kommunikationen med kontakterna mer framgångsrik.

Branschgrupper används för att visa vilken bransch kontakterna tillhör, exempelvis detaljhandel eller bilBransch.

Detta är endast tillåtet för kontakter av typen företag.

Koden för branschgruppen definierar typen eller kategorin för den gruppen, till exempel ANNONS för
annonsering eller PRESS för TV och radio. Du kan ha flera branschgruppkoder. För att definiera
branschgrupperna använder du sidan branschgrupper.

1. Öppna relevant kontaktkort.
2. Välj åtgärden företag och sedan branschgrupper. Sidan Kontakt branschgrupper öppnas.
3. I fältet branschgruppkod, markera den branschgrupp du vill tilldela.

Upprepa stegen för varje branschgrupp du vill skapa. Branschgrupper kan också tilldelas i Kontaktlista på samma
sätt.

Antalet branschgrupper som du har tilldelat kontakter anges automatiskt i fältet Antal branschgrupper på
avsnittet Segmentering på Kontaktkort-sidan.

När du har tilldelat kontakterna branschgrupper kan du använda dessa uppgifter för urval av kontakter till
segmenten. Mer information finns i Så här lägger du till kontakter i segment.

Utskicksgrupper används för att definiera kontaktgrupper som du vill ge samma information. Du kan till exempel
skapa en utskicksgrupp med de kontakter du vill skicka flyttkort till eller en annan grupp för att skicka julklappar.

Utskicksgruppkoden definierar typen eller kategorin för den gruppen, till exempel FLYTTA för kontorsflyttning
eller GÅVA för julklappar. Du kan ha flera branschgruppkoder. För att definiera branschgrupperna använder du
sidan Utskicksgrupper.

1. Öppna relevant kontaktkort.
2. Välj åtgärden Utskicksgrupper. Sidan Kontakt Utskicksgrupper öppnas.
3. I fältet Utskicksgruppskod, markera den utskicksgrupp du vill tilldela.



Så här definierar du en kontakts alternativa adress

Så här tilldelar du kontakter arbetsansvar

NOTENOTE

För att tilldela befattningsnivåer till en kontakt

Upprepa stegen för varje utskicksgrupp du vill tilldela. Utskicksgrupper kan också tilldelas i Kontaktlista på
samma sätt.

Antalet utskicksgrupper som du har tilldelat kontakter anges automatiskt i fältet Antal utskicksgrupper på
avsnittet Segmentering på Kontaktkort-sidan.

När du har tilldelat kontakterna utskicksgrupp kan du använda dessa uppgifter för urval av kontakter till
segmenten. Mer information finns i Så här lägger du till kontakter i segment.

Du kan tilldela en alternativ adress där din kontakt ibland får post och information, till exempel deras
sommarbostäder. Du kan tilldela varje alternativ adress ett eller flera datumintervall som du har angett för
kontakterna för att visa när adresserna gäller.

1. Öppna relevant kontaktkort.

2. Välj åtgärden Alternativ adress och välj sedan åtgärden Kort.

Om du vill ange att den alternativa adressen gäller under en viss tidsperiod, kan du välja åtgärden
datumintervall i stället.

3. På sidan Kontakt alt. adress lista anger du en alternativ adress och fyll i fälten på sidan kontaktens
alternativa adress.

Upprepa stegen för varje alternativ adress du vill tilldela. För varje alternativ adress kan du ange ett eller flera
datumintervall.

Du kan lägga till information om arbetsansvar för kontaktpersoner för att ange vad kontaktpersonen ansvarar för
i företaget, till exempel IT, ledning eller produktion. Du kan använda den här informationen, när du anger
uppgifter om kontakterna.

Detta är endast tillåtet för kontakter av typen Person.

Arbetsansvarkoden definierar typen eller kategorin för projektet, som t.ex. MARKNADSFÖRING eller KÖP. Du
kan ha flera arbetsansvarkoder. Att definiera arbetsansvaret använder du sidan Arbetsansvar.

1. Öppna relevant kontaktkort.
2. Välj åtgärden Person och sedan Arbetsansvar. Sidan Kontakt arbetsansvar öppnas.
3. I fältet Arbetsansvarskod, markera det arbetsansvar du vill tilldela.

Upprepa stegen för varje arbetsansvar du vill tilldela. Arbetsansvar kan också tilldelas i kontaktlista på samma
sätt.

Antalet arbetsansvar som du har tilldelat kontakter anges automatiskt i fältet Antal arbetsansvar i avsnittet
Segmentering på sidan Kontakt.

När du har tilldelat arbetsansvar till kontakterna kan du använda dessa uppgifter för urval av kontakter till
segmenten. Mer information finns i Så här lägger du till kontakter i segment.

Du kan använda befattningsnivåer på kontakterna om du vill ange vilken befattningsnivå de har i företaget, t.ex.



NOTENOTE

För att tilldela webbadresser till en kontakt

NOTENOTE

Så här tilldelar du affärsrelationer till kontakter

NOTENOTE

företagsledning. Du kan använda den här informationen, när du anger uppgifter om kontakterna.

Detta är endast tillåtet för kontakter av typen Person.

Befattningsnivåkoden anger typen eller kategorin av befattningsnivån, som t.ex. VD eller CFO. Du kan ha flera
befattningsnivåkoder. För att definiera befattningsnivån använder du sidan Befattningsnivåer.

1. Öppna relevant kontaktkort.
2. I fältet Befattningsnivåer väljer du den kod som du vill tilldela.

När du har fördelat befattningsnivåer till kontakterna kan du använda informationen för att skapa segment.

När du har tilldelat arbetsansvar till kontakterna kan du använda dessa uppgifter för urval av kontakter till
segmenten. Mer information finns i Så här lägger du till kontakter i segment.

Du kan använda webbadresser med dina kontaktföretag för att t.ex. identifiera sökmotorer och webbplatser på
Internet som du vill använda för att söka efter information om kontakterna. När du tilldelar webbadresser anger
du vilken sökmotor och vilket sökord som ska användas för att hitta önskad information.

Detta är endast tillåtet för kontakter av typen företag.

När du tilldelar webbadresser anger du vilken sökmotor och vilket sökord som ska användas för att hitta önskad
information.

1. Öppna relevant kontaktkort.
2. Välj åtgärden företag och sedan webbadresser. Sidan Kontakt webbadresser öppnas.
3. I fältet webbadresskod, välj webbadressen som du vill tilldela.
4. Skriv i fältet Sökord det sökord som ska användas för att hitta informationen.

Upprepa stegen för varje webbkälla du vill skapa.

Affärsrelationer används för att visa vilket affärsförhållande du har till kontakterna, till exempel spekulant, bank,
konsult eller serviceleverantör.

Detta är endast tillåtet för kontakter av typen företag.

1. Öppna relevant kontaktkort.
2. Välj åtgärden företag och sedan affärsrelationer.
3. På sidan Kontaktens affärsrelationer i fältet affärsrelationskod, markerar du den affärsrelation du vill

tilldela.

Upprepa stegen för varje affärsrelation du vill tilldela.

Antalet affärsrelationer som du har tilldelat kontakter anges automatiskt i fältet Antal affärsrelationer på



     

Automatisk kopiering av särskild information från kontaktföretag till
kontaktpersoner

Använd fördefinierade standardinställningar på nya kontakter

Synkronisera kontakter med kunder, leverantörer och bankkonton

Söka efter dubbelkontakter

Se även

avsnittet Segmentering på Kontakt-sidan.

När du har tilldelat kontakterna affärsrelationer kan du använda dessa uppgifter för urval av kontakter till
segmenten. Mer information finns i Så här lägger du till kontakter i segment.

Vissa uppgifter om kontaktföretag är helt identiska med uppgifter om kontaktpersoner som arbetar i dessa
företag, till exempel adresser. På snabbfliken Arv i fönstret Marknadsföringsinställningar kan du ange vilka fält
på kontaktkortet för ett företag som kopieras till kontaktkortet för en person varje gång du skapar en
kontaktperson för ett kontaktföretag.

När du ändrar i något av dessa fält på kontaktföretagskortet ändras motsvarande fält på kontaktpersonskortet
(om du inte har ändrat fälten på detta manuellt).

Mer information finns i Skapa kontakter.

Du kan ange att särskild språkkod, distriktskod, säljarkod och lands-/regionkod automatiskt ska tilldelas av
programmet som standard på varje ny kontakt som du skapar. Du kan också ange standardförsäljningscykelkod
som automatiskt ska tilldelas varje ny affärsmöjlighet som du skapar. Du ställer in detta på snabbfliken Standard
på sidan Marknadsföringsinställning

Värden i övertagna fält ersätter de standardvärden som du har angett. Om du exempelvis har angett engelska
som standardspråk men företagets språk är tyska, tilldelas tyska automatiskt som språkkod för de
kontaktpersoner som är registrerade på det företaget.

För att synkronisera kontaktkort med länkade kund-, leverantörs- eller bankkontokort måste du fylla i
motsvarande fält i avsnittet Affärsrelationskod för på snabbfliken interaktioner på sidan
Marknadsföringsinställning.

Mer information finns i Så här synkroniserar du kontakter med kunder, leverantörer och bankkonton.

Du kan välja automatisk sökning efter kopior varje gång du skapar en kontakt eller söka manuellt när du har
skapat kontakter. Du kan också välja automatisk uppdatering av söksträngar varje gång du ändrar uppgifter om
kontakter eller skapar kontakter. Du kan bestämma procentuell överensstämmelse för sökningar, det vill säga hur
många procents överensstämmelse det måste vara mellan två kontakter för att de ska anses vara kopior. Du
ställer in detta på snabbfliken Dubbletter på sidan Marknadsföringsinställning

När du har hittat dubbelkontakter kan du använda sidan Koppla dubblett för att koppla den till en befintlig
kontaktpost som du vill behålla. Mer information finns i Koplla dubblettposter.

Hantera kontakter
Skapa kontakter
Hantera Försäljningsmöjligheter
Arbeta med Business Central



 

Skapa kontakter
2019-10-14 • 6 minutes to read

Person eller företag

Så här skapar du en kontakt manuellt

Skapa en kontakt av en kund, en leverantör eller ett bankkonto så här

Du kan regelbundet träffa personer från andra företag som kan utvecklas till affärsrelationer, till exempel en
kundrelation. När en ny kontakt skapas måste så mycket information som möjligt registreras på ett kontaktkort så
att kommunikationen kan fortsätta.

Du kan skapa kontakten som exempelvis typen Företag om relationen inte är en enskild person utan en enhet, till
exempel en underleverantör eller bank. Du skapar också kontakten som typen Person. Funktionen är i princip
densamma för båda typerna och båda kan ändras när relationen utvecklas.

När ett kontaktkort omvandlas till ett kundkort blir kontaktpersonen eller kontaktföretaget namnet på kunden.
Kontaktkortet finns kvar och data på de två korten synkroniseras om du kopplar ihop dem.

Du kan bestämma dig för att ange en kontakt som en person eller ett företag, vanligen beroende på om du känner
till namnet på kontaktpersonen när den skapas. Du gör detta när du fyller i fältet typ på sidan kontaktkort. Du
kan också upprätthålla kontaktkort för både ett företag och en eller flera personer som arbetar i företaget. Det här
sker automatiskt när du fyller i fältet företagsnamn på ett kontaktkort av typen Person.

Funktionen är densamma för båda typerna, med undantag för att alternativen för ytterligare
informationsändringar beror på typen. Du kan till exempel bara tilldela arbetsansvar till en person och dess
industrigrupp till ett företag. Detta visas i användargränssnittet genom att ta bort de fält och åtgärder som inte
används. Du kan ändra värdet i fältet Typ senare, eller du kan använda fälten på snabbfliken Arv på sidan
Marknadsföringsinställning om du vill kontrollera vilka data som delas mellan en person och personens
relaterade företag. Mer information finns i Konfigurera kontakter.

1. Välj ikonen  och ange Kontakter och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.

3. I fältet Nr. anger du ett nummer för kontakten.

Om du har definierat en nummerserie för kontakter på sidan Affärsstödsinställning kan du i stället trycka
på Retur för att infoga nästa tillgängliga kontaktnummer automatiskt.

4. Fyll i återstående fält om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Om du har kunder, leverantörer och bankkonton som du vill skapa kontaktkort för, använd batch-jobben skapa
kontakter från för att skapa kontakter baserat på befintliga uppgifter. När du skapar en kontakt på detta sätt,
synkroniseras kontaktinformationen efteråt med den relaterade kunden, leverantören eller
bankkontotinformationen. Mer information finns i Så här synkroniserar du kontakter med kunder, leverantörer
och bankkonton.



  

 

NOTENOTE

TIPTIP

Så här skapar du en kund, en leverantör eller ett bankkonto från en
kontakt

NOTENOTE

Länka en kontakt till en befintlig kund, leverantör eller bankkonto

Innan du kan skapa kontakter baserat på befintliga data måste du ange en affärsrelationskod för kunder, leverantörer eller
bankkonton på snabbfliken Interaktioner på sidan Marknadsföringsinställningar. Mer information finns i Ställa in
kontakter.

1. Välj ikonen , gå till ett av följande beroende på varifrån du vill skapa kontakter välj sedan relaterad länk.

2. På den begärda sidan som öppnas i avsnittet Kund, Leverantör eller Bankkonto kan du ställa in filter om du
endast vill skapa kontakter från vissa kunder, leverantörer eller bankkonton.

3. Klicka på OK för att börja skapa kontakter.

Skapa kontakter från kunder
Skapa kontakter från leverantörer
Skapa kontakter från bankkonton

Nästa kontaktnummer i nummerserien kopplas till de nya kontakterna. Affärsrelationerna som anges på sidan
Marknadsföringsinställning tilldelas de nyligen skapade kontakterna.

Du kan även göra detta i motsatt riktning, dvs när du skapar en kund, leverantör eller bankkonto utifrån en kontakt. Mer
information finns i Att skapa en kontakt som en kund, leverantör eller bankkonto.

Om du har en kund, leverantör eller bankkonto för företaget som du vill skapa en kontakt för kan du använda
funktionen skapa som. När du skapar en kontakt på detta sätt, synkroniseras kontaktinformationen efteråt med
den relaterade kunden, leverantören eller bankkontotinformationen. Mer information finns i Så här synkroniserar
du kontakter med kunder, leverantörer och bankkonton.

Innan du kan skapa kunder, leverantörer eller bankkonton från kontakter måste du ange en affärsrelationskod för kunder,
leverantörer eller bankkonton på snabbfliken Interaktioner på sidan Marknadsföringsinställningar. Mer information finns
i Konfigurera kontakter.

1. Välj ikonen  och ange Kontakter och välj sedan relaterad länk.
2. Välj kontakten du vill skapa som en kund, en leverantör eller ett bankkonto.
3. Välj åtgärden Skapa som och välj sedan antingen Kund, Leverantör eller Bank.
4. Välj knappen OK.

Kontaktinformationen överförs från kontaktkortet till en ny kund, leverantör eller bankkonto. Du kanske vill lägga
till specifik information på varje kort, t.ex fakturering och betalningsinformation. Mer information finns i
exempelvis Registrera nya kunder.

Om du har en kontakt och antingen en kund, en leverantör eller ett bankkonto för samma företag, kan du länka de
två enheterna så att allmänna data synkroniseras.

1. Öppna kontakten som du vill länka.



    Synkronisera kontakter med kunder, leverantörer och bankkonton

NOTENOTE

Så här visar du vilken kund, leverantör eller vilket bankkonto en kontakt
tillhör

Se även

2. Välj åtgärden Länka med befintlig och välj sedan åtgärden Kund, Leverantör eller Bank.
3. På sidan som öppnas väljer du den kund, leverantör eller bankkonto att länka till.
4. I fältet Nuvarande huvudfält anger du vilka fält som ska gälla i händelse av en konflikt mellan fälten på

kontakten och kund, leverantör eller konto. Om till exempel säljarkoden är olika på kontaktkortet och
kundkortet kan du välja ett behålla den på kontaktkortet genom att välja Kontakt.

5. Välj OK.

Om några av kontakterna också är kund-, leverantörs- och/eller bankkonton kan du synkronisera deras
kontaktinformation med relaterade kund-, leverantörs- och bankkonton.

Följande fördelar finns när en kontakt synkroniseras med en kund, leverantör eller ett bankkonto.

Du behöver bara uppdatera uppgifterna på ett ställe. Om du till exempel ändrar telefonnumret på kontakten
uppdateras telefonnumret med samma ändring på kund-, leverantörs- eller bankkontot.
Om du har angett nummerserie för kontakter när du skapar kund-, leverantörs- eller bankkontokort, skapas
automatiskt ett kontaktkort för kunder, leverantörer eller bankkonton.
Du kan skapa försäljningsofferter och försäljningsorder, inköpsofferter och inköpsorder från kontakten.
Dina interaktioner kan registreras när du utför vissa åtgärder som att skriva ut order eller avropsorder, skapa
försäljningsserviceorder, skicka e-post osv.
Om du raderar en kontakt som är länkad till en kund, leverantör eller bank är det bara kontakten som tas bort
från programmet. Kunden, leverantören eller bankkontot återstår.
Om du raderar en kontakt som är länkad till en kund, leverantör eller ett bankkonto är det bara kontakten som
återstår.

Vissa detaljer, t.ex fakturering och bokföringsdetaljer, visas inte på kontaktkortet. Följaktligen kan du behöva lägga till dem
manuellt på kund-, leverantörs- och bankkontokort, när du skapar kontakter som kunder, leverantörer eller bankkonton.

Synkronisering av gemensamma data mellan kontakter och relaterade kunder, leverantörer eller bankkonton
måste aktiveras på tre sätt:

När du skapar kontakter från kunder, leverantörer eller bankkonton. Se Att skapa en kontakt från en kund,
leverantör eller bankkonto.
När du skapar kunder, leverantörer och bankkonton från kontakter. Se Att skapa en kund, leverantör eller ett
bankkonto från en kontakt.
När du länkar kontakterna till befintliga kunder, leverantörer eller bankkonton från kontaktkortet. Se Länka en
kontakt till en befintlig kund, leverantör eller bankkonto.

1. Välj ikonen  och ange Kontakter och välj sedan relaterad länk.
2. Markera raden för en kontakt, välj åtgärden Relaterad information och välj sedan åtgärden

Kund/Leverantör/Bankkonto.

Sidan för det relaterade kortet öppnas.



Hantera kontakter
Ställa in kontakter
Arbeta med Business Central



Använda profilfrågeformulär för att klassificera
affärskontakter
2019-10-14 • 2 minutes to read

Lägga till profilfrågeformulär så här

Lägga till frågor till ett frågeformulär

NOTENOTE

Den automatiska klassificeringen av kontakter

NOTENOTE

Du kan skapa profilfrågeformulär som du vill använda när du anger uppgifter om kontakternas profiler. I varje
frågeformulär kan du skapa frågor som du vill ställa till kontakterna.

Du kan också köra frågeformuläret när du automatiskt vill besvara några av frågorna på grundval av kontakt, kund
eller leverantör.

1. Välj ikonen  och ange Frågeformulärsinställningar och välj sedan relaterad länk.
2. På fliken Start i gruppen Ny väljer du Ny.
3. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

1. Välj relevant profilfrågeformulär och välj Redigera inställningar för frågeformulär på fliken Start i gruppen
Process.

2. På den första tomma raden väljer du Fråga i fältet Typ och skriver frågan i fältet Beskrivning. Fyll i de övriga
fälten på raden.

3. På nästa tomma rad väljer du Svar i fältet Radtyp och skriver svaret i fältet Beskrivning.
4. I fältet Prioritet väljer du önskad prioritet. I fälten Från värde och Till värde definierar du ett poängintervall.

De kontakter som får poäng inom det angivna intervallet får svaret.

Upprepa stegen och ange alla frågor och svar i profilfrågeformuläret.

När du har skapat ett frågeformulär, måste du skapa kontaktgraderingar för att klassificera kontakterna. Du kan
också skapa frågor som klassas automatiskt baserat på informationen på kontaktkortet.

När du anger en fråga som ska besvaras automatiskt väljer du Rad och sedan Frågedetaljer. Ange därefter kriterier som ska
användas när den besvaras.

Du kan klassificeras dina kontakter automatiskt efter kunder, leverantörer och kontaktuppgifter genom att
automatiskt besvarade profilfrågor skapas på sidan Profil frågeformulär inst..

Det är bara kontakter som registrerats som kunder eller leverantörer som kan tilldelas klassificering baserad på kund-
respektive leverantörsdata. Den automatiska klassificeringen uppdateras inte automatiskt. Följaktligen kan du behöva
uppdatera profilfrågeformulären när du har uppdaterat de kund-, leverantörs- eller kontaktdata som de grundas på.

Om du tilldelar kontakter profilfrågeformulär, som innehåller de automatiskt besvarade profilfrågor som du har



Exempel

SVAR KOPPLAS TILL

RADTYP BESKRIVNING
AUTOMATISK
KLASSIFICERING FRÅN VÄRDE TILL VÄRDE

FÄLT VÄRDE

Kundklassificeringsfält Försäljning (BVA)

Klassificeringsmetod Definierat värde

Se även

skapat, tilldelar Business Central automatiskt de rätta svaren för kontakterna.

Du kan klassificera kontakterna efter hur mycket de har köpt från dig:

A kontakter som har köpt för 500 000 SEK eller mer

B kontakter som har köpt för 100 000 upp till 499 999 SEK

S kontakter som har köpt för 99 999 SEK eller mindre

Det gör du genom att fylla i sidan Profil frågeformulär inst. så här :

Fråga ABC-klassificering Klicka för att
markera

  

Svar A  500,000  

Svar B  100,000 499,999

Svar S   99.999

Fyll sedan i sidan Profilfrågedetaljer så här :

När du tilldelar en kontakt profilfrågeformulär som innehåller denna fråga anges automatiskt relevant svar för
kontakten på profilraderna på kontaktkortet.

Skapar kontakter



Slå samman dubblettposter
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NOTENOTE

TIPTIP

När olika användare skapar nya kunder, leverantörer eller kontaktkort med tiden eller nya poster skapas
automatiskt vid migrering kan kund, leverantör eller kontakt visas på system med mer än en post. I så fall kan du
använda sidan slå samman dubletter från kortet för den post som du vill behålla. Den här sidan innehåller en
översikt över dubbla fältvärden och innehåller funktioner för att välja vilka värden som ska behållas eller
ignoreras när du slår samman två poster i en.

Endast användare med behörigheten SLÅ SAMMAN DUBBLETTER kan använda den här funktionen.

Sidan slå samman dubbletter visar alla fält där värdena är olika för de två poster som jämförs. Därför visas en kopia av
sidan med mycket få fält. Om sidan innehåller flera fält är den misstänkta posten förmodligen inte en dubblett.

Följande procedur baseras på ett kundkort. Momenten är liknande för en leverantör och kontaktkort.

1. Välj ikonen  och ange Kunder och välj sedan relaterad länk.

2. Välj den kund som du vet eller misstänker har dubblettposter och välj sedan åtgärden redigera.

3. På sidan Kundkort väljer du åtgärden Slå samman med.

4. På sidan Slå samman dubbletter i fältet slå samman med markerar du den kund som du tror är en
dubblett av den som du har öppnat som anges i fältet aktuell.

Snabbfliken fält visar var värdena är olika för de två kunderna. Det innebär att om den valda kunden
verkligen är en dubblett kommer endast mycket få fält att visas, till exempel skrivfel och andra
datainmatningsfel.

Snabbfliken relaterade tabeller innehåller tabeller där det finns fält som har en relation till båda kunder.
Fälten Aktuellt antal och Duplicera antal visar antalet fält i relaterade tabeller där värdet Nr. för både
aktuell och dubblettkund används. På sidan Slå samman dubblett i det här avsnittet finns endast
information, men om det finns sammanslagningskonflikter kan du åtgärda dem på sidan Slå samman
dubblettkonflikter. Se steg 8 till 12.

5. För varje fält där du vill använda ett annat värde än det aktuella markerar du kryssrutan åsidosätta.
Värdet i fältet alternativt värde kommer därefter att överföras till den aktuella posten när du slutför
processen.

6. När du är klar med att välja vilka värden som du vill behålla eller åsidosätta, väljer du åtgärd slå samman.

Systemet kontrollerar om kopplingen av värden för dubblettkunden i den aktuella kunden orsakar några
konflikter. En konflikt finns om ett värde i åtminstone ett primärnyckelfält är detsamma för både kunder
när värdet i fältet Nej är olika för de två kunderna.

7. Om inga konflikter finns väljer du knappen Ja i bekräftelsemeddelanderutan.

Dubblettkunden får ett nytt namn så att all användning av dess värde Nr. i alla fält med relationer i
kundtabellen ersätts med värdet Nr. för den aktuella kunden.



NOTENOTE

Se även

8. Om det finns konflikter, väljer du åtgärden Lös (xx) konflikter före sammanslagning. på snabbfliken
konflikter som visas om det finns konflikter.

9. På sidan Slå samman dubblettkonflikter markerar du raden för en relaterad tabell med en konflikt och
väljer sedan åtgärden Visa detaljer.

På sidan Slå samman dubbletter visas nu fält i den valda tabellen som orsakar en kopplingskonflikt
mellan de två kundposterna. Observera i båda summerade värdena i fälten aktuell och konflikter med
och på raderna där minst ett primärnyckelfält är samma för både kunder och värdet för fältet Nr. är olika
för de två kunderna.

10. Om du inte vill behålla dubblettkundposten väljer du åtgärden ta bort dubblett och väljer sedan
knappen Stäng.

Identiska fältvärden, andra än värdet i fältet Nr. tas bort från dubblettposten och infogas på den aktuella
posten.

11. Om du vill behålla dubblettkundposten efter kopplingen, väljer du Byt namn på dubblett.

12. På rader, inte för fältet Nr. ändrar du värdet i fältet, om fältet har samma värde på båda posterna, ändrar
du värdet i alternativt värde och välj sedan knappen Stäng.

Konflikten mellan fältvärdet uppdateras på dubblettposten så att den kan slås samman med den aktuella
posten. Dubblettposten kvarstår fortfarande efter kopplingen.

13. Upprepa steg 8 till och med 12 tills alla konflikter har lösts. Snabbfliken konflikter försvinner.

14. På sidan Slå samman dubblett, välj åtgärden slå samman och välj sedan Ja i rutan Bekräfta
meddelandet.

För kontakter kan du använda funktionen för att söka efter dubbletter av kontakter innan du använder sidan slå samman
dubbletter. Mer information finns i söka efter dubblettkontakter.

Försäljning
Ställa in kontakter
Arbeta med Business Central
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TILL GÅ TILL

Skapa segment som gör att du kan välja en grupp kontakter.
Till exempel direktutskick.

Skapa segment

Hantera de kontakter som har tilldelats segment. Lägga till kontakter i segment

Lära dig att använda interaktioner för segment, inklusive
loggning.

Hantera interaktioner för segment

Se även

Du kan skapa segment om du vill välja ut en grupp med kontakter enligt ett visst kriterium. Ett segment kan t.ex.
vara en bransch som kontakterna tillhör eller dina affärsrelationer med kontakterna. Du kan också skapa ett
segment om du vill vilja ut vilka kontakter som är målgruppen för en kampanj.

Det finns två huvuduppgifter i ett segment:

Ange allmän information om segmentet. Innan du kan välja kontakter i segmentet måste du först skapa
segmentet.
Välj vilka kontakter som ska ingå i segmentet.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.

Hantera Försäljningsmöjligheter
Hantera kontakter
Arbeta med Business Central
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Skapa segment så här

Se även

Du kan skapa segment för att kunna välja en grupp av kontakter, exempelvis om du vill skapa en interaktion som
involverar flera kontakter såsom direktreklam.

1. Välj ikonen  och ange Segment och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.

3. I avsnittet Allmänt i Nr. -fältet, skriv numret på den artikel som har beställts i fältet.

Om du har lagt upp en nummerserie för segment på sidan Marknadsföringsinställningar kan du i stället
trycka på RETUR så anges nästa tillgängliga segmentnummer automatiskt.

4. Fyll i övriga fält i huvudet.

Nu kan du lägga till kontakter i segmentet. Mer information finns i Så här lägger du till kontakter i segment.

Hantera segment
Hantera Försäljningsmöjligheter
Arbeta med Business Central
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Så här lägger du till kontakter i ett segment

Om du vill förfina antalet kontakter

Om du vill minska antalet kontakter

När du har skapat ett segment och angett grundläggande information om det kan du lägga till kontakter i
segmentet. Det kan du göra genom att manuellt fylla i raderna på sidan Segment men det är enklare och går
snabbare att använda åtgärden Lägg till kontakter.

1. Välj ikonen  och ange Segment och välj sedan relaterad länk.
2. Markera segmentet och välj sedan åtgärden Lägg till kontakter. Sidan för batch-jobbet Lägg till kontakter

öppnas.
3. I avsnittet Kontakt anger du filter för att ange den information som ska användas när du väljer särskilda

kontakter.

Om du vill ange ytterligare filter upprepar du den här proceduren på alla de återstående avsnitt. Välj sedan OK.

Om du har lagt till kontakter av misstag och vill gå tillbaka ett steg väljer du åtgärden Gå tillbaka.

När du har valt kontakter i ett segment kanske du bestämmer dig för att ta bort några av dem, men behålla
andra. Du kan ta bort kontakter manuellt från raderna på sidan Segment, men det är enklare och går snabbare
att använda åtgärden Förfina kontakter.

1. Öppna segmentet.
2. Välj kontakter, och välj sedan åtgärden förfina kontakter. Sidan Ta bort kontakter - förfina öppnas.
3. I avsnittet Kontakt anger du filter för att ange den information som ska användas för att välja de kontakter

som ska tas bort från segmentet.
4. Lägg till ytterligare filter vid behov och välj sedan knappen OK.

Du kan förfina ett segment så många gånger som du vill. Klicka på Gå tillbaka om du har förfinat ett segment av
misstag och vill gå tillbaka till föregående steg.

Du kan visa en lista över de segmentvillkor som har använts genom att klicka på avsnittet Allmänt och välja
fältet Antal kriteriumåtgärder.

När du har valt kontakter i ett segment kanske du vill ta bort några av dem. Du kan göra detta genom att
manuellt ta bort dem från raderna på sidan Segment, men det går enklare och snabbare att ange vilka kontakter
som ska tas bort med funktionen Reducera kontakter och vilka som ska behållas med funktionen Förfina urval.

1. Öppna segmentet.
2. Välj kontakter, och välj sedan åtgärden Minska kontakter. Sidan Ta bort kontakter - minska öppnas.
3. I avsnittet Kontakt anger du filter för att ange den information som ska användas för att välja de kontakter

som ska tas bort från segmentet.
4. Lägg till ytterligare filter vid behov och välj sedan knappen OK.

Du kan reducera ett segment så många gånger som du vill. Klicka på åtgärden Gå tillbaka om du har förfinat ett
segment av misstag och vill gå tillbaka till föregående steg.



Se även
Skapa ett segment
Hantera segment
Hantera Försäljningsmöjligheter
Arbeta med Business Central



Hantera interaktioner för segment
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Skapa segment

Interaktioner

Logga

Se även

Sidan Segment är en typ av formulär där du kan:

Skapa segment.
Spara segmentvillkor som du har använt för att välja kontakter.
Logga segmentet och registrera interaktioner som innefattar kontakterna i segmentet.

Det finns flera sätt att skapa segment:

Du kan manuellt ange på segmentraderna de kontakter du vill ha med i segmentet.
Du kan välja kontakter.
Du kan återanvända loggat segment som grund för att skapa ett nytt.
Du kan återanvända sparade segmentkriterier.

På sidan Segment kan du skapa interaktioner för flera kontakter samtidigt. Du kan exempelvis slå ihop ett
segment med ett Microsoft Word-dokument så du kan skicka brev till alla kontakterna i segmentet.

Du kan ange uppgifter om interaktionen för segmentet i segmenthuvudet. Du kan till exempel bestämma vilken
interaktionsmall du vill använda för samtliga kontakter, göra en beskrivning, ange korrespondenstyp och så vidare.
Du kan även ändra den här informationen på segmentraden för varje enskild kontakt genom att exempelvis ange
annan beskrivning för en enda kontakt. Om du slår samman ett segment med ett Microsoft Word-dokument kan
du anpassa dokumentet för att skickas till en eller flera av kontakterna i segmentet, exempelvis genom att lägga till
individuella kommentarer i det.

På sidan Segment när du väljer Logg, registrerar programmet interaktionerna på sidan Interaktion loggtrans.
och loggar segmentet. När du har loggat det finns det bara på sidan Segmentlogg.

På sidan Segmentlogg kan du skapa ett nytt segment som innehåller ett uppföljningssegment med samma
kontakter som det loggade segmentet.

Skapa segment
Skapa interaktioner för segment
Hantera segment
Inspelningsinteraktioner med kontakter
Hantera Försäljningsmöjligheter
Skapa och hantera kontakter
Arbeta med Business Central



Hantera interaktioner
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TILL GÅ TILL

Ställa in systemet för att registrera interaktioner. Ställa in kontakter

Skapa interaktioner för att registrera all interaktion och
kommunikation som du har med dina kontakter och segment,
till exempel e-posta.

Så här skapar du interaktioner på kontakter och segment

Ställa in systemet för att automatiskt registrera interaktioner
för försäljnings-, inköps- och servicedokument, till exempel när
en dokumenterad skapas, bokförs eller skrivs ut.

Automatiskt registrering av interaktioner med kontakter

I Business Central är interaktioner all slags kommunikation mellan företaget och dina kontakter. Exempelvis
kommunikation kan ske via e-post, brev, telefon, möten och så vidare.

Du kan registrera alla interaktioner som du har med kontakterna för att hålla reda på vilka försäljnings- och
marknadsföringsåtgärder som du har riktat mot dem och för att förbättra dina kommande affärsinteraktioner med
dem.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.



Spela in interaktioner med kontakter
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Skapa interaktionsmallar

Skapa interaktioner

Visa och hantera registrerade interaktioner

Se även

Ställ in ditt program att registrera interaktioner består av dessa uppgifter:

Skapa interaktionsmallar
Så här skapar du interaktioner på kontakter och segment
Visa och hantera registrerade interaktioner

Innan du kan skapa och registrera interaktioner måste du skapa interaktionsmallar. När du skapar dem behöver
du ange vilka interaktionsmallar de ska grundas på. En interaktionsmall en modell som definierar en interaktions
grundläggande egenskaper. Du kan du skapa bilagor till interaktionsmallarna på sidan interaktionsmallar.

När du har skrivit in uppgifter om interaktionsmallen kan du skapa bilagor till exempel Microsoft Word-
dokument. Upprepa stegen för varje interaktionsmall du vill skapa.

Det finns två sätt att registrera interaktioner:

Du kan manuellt skapa interaktioner som är länkade till en enda kontakt eller till ett segment. Mer information
finns i Skapa interaktioner på kontakter och segment.
När du utför uppgifter i , till exempel skriver ut fakturor eller offerter, kan interaktioner registreras automatiskt.
Mer information finns i automatiskt registrera interaktioner med kontakter.

Alla registrerade interaktioner och bilagor som inte har raderats kan visas på sidan Interaktionslogg. Du kan
öppna sidan genom att:

Med hjälp av ikonen Sök efter sida eller rapport för att söka i Interaktionslogg.
Välj åtgärden Interaktionslogg på en kontakt eller ett segment. Sidan Interaktionslogg innehåller de
interaktioner som du har skapat manuellt och de som registrerats automatiskt.

På den här sidan kan du:

Visa interaktionens status.
Markera interaktioner som makulerade.

Du kan ta bort interaktionloggar som har avbrutits. För att ta bort interaktionsloggar väljer du ikonen , ange Ta
bort avbrutna interaktionsloggtrans.

Hantera kontakter
Hantera Försäljningsmöjligheter
Arbeta med Business Central



Så här skapar du interaktioner på kontakter och
segment
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Skapa interaktioner så här

NOTENOTE

Så här slutför du och tar bort senarelagda åtgärder

Så här skapar du interaktioner för segment

Se även

Du kan skapa interaktioner för att registrera all interaktion och kommunikation som du har med dina kontakter
och segment, till exempel direktreklam.

Innan du skapar interaktioner måste du lägga upp interaktionsmallar. Mer information finns i Skapa
interaktionsmallar.

1. Öppna kontakten, säljaren eller interaktionsloggtransaktionen.
2. Välj åtgärden Skapa interaktion.
3. Fyll i fälten och välj sedan knappen OK.

Om du behöver göra något annat aktivitet i Avbryt innan du avslutar interaktionen, kan du avsluta guiden och välja om du
vill avsluta interaktionen senare. Detta senarelägger interaktionen.

1. Öppna kontakten, säljaren eller interaktionsloggtransaktionen.
2. Välj Senarelagda interaktioner.
3. Markera den åtgärd som du vill slutföra och klicka på åtgärden Fortsätt.

1. Välj ikonen  och ange Segment och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan Segment, i avsnittet Interaktion, fyller du i fälten för att specificera vilken interaktion som du vill
tilldela segmentet.

När du har tilldelat segmentet en interaktion kan du anpassa interaktionen till respektive kontakt i
segmentet, exempelvis genom att välja en annan interaktionsmall på raderna på sidan Segment.

3. För att logga segmentet och interaktionerna väljer du åtgärden Logg. Sidan Loggsegment öppnas.

4. Om du vill skapa ett nytt segment med samma kontakter markerar du kryssrutan Skapa
uppföljningssegment. Innan ett uppföljningssegment kan skapas måste du ange en nummerserie för
segment på sidan Affärsstödsinställning.

Interaktionen registreras för varje kontakt i segmentet i tabellen Interaktion loggtrans. och segmentet loggas.
Loggade segment återfinns på sidan Segmentlogg.

Om du har markerat kryssrutan Skapa uppföljningssegment skapas automatiskt ett nytt segment med samma
kontakter som det segment som du precis har loggat.



Registrera interaktioner
Hantera kontakter
Hantera Försäljningsmöjligheter
Arbeta med Business Central



Automatiskt registrering av interaktioner med
kontakter
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Se även

Du kan ställa in programmet att automatiskt registrera interaktioner för försäljning, inköp och servicedokument,
omslagsblad, e-post, telefonsamtal som till exempel:

Skriva ut försäljnings- eller inköpsofferter, beställningar, fakturor, kreditnotor, omslagsblad.
Skapa försäljningsserviceorder.
Bokföra försäljningsserviceorder.
Skicka e-post till kontakterna.
Ringa till kontakterna om du har TAPI-anpassad telefon och rätt installering.

För att definiera automatisk registrering av dessa interaktioner anger du interaktionsmallar för dessa dokument
och åtgärder, genom att använda sidan Interaktionsmall inställningar.
För att öppna sidan Interaktionsmall inställningar, välj ikonen , gå till Interaktionsmall inställningar och
välj sedan relaterad länk.

Inspelningsinteraktioner med kontakter
Arbeta med Business Central



Hantera Försäljningsmöjligheter
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OM DU VILL GÅ TILL

Ange de försäljningscykler du brukar följa och de olika
etapper i varje försäljningscykel för affärsmöjligheter.

Skapa cykler för affärsmöjligheter och cykeletapper

Skapa försäljningsmöjligheter från dina kontakter. Skapa affärsmöjligheter

Flytta en försäljningsmöjlighet via försäljningcykeln till
färdigställande.

Behandla försäljningsmöjligheter

Se även

En inkommande lead kan betraktas som en affärsmöjlighet. Du kan skapa affärsmöjligheter och koppla dem till
en säljare så att du kan följa upp presumtiv försäljning.

Innan du börjar använda affärsmöjlighetshanteringen måste du skapa försäljningscykler och
försäljningscykeletapper. När du skapar affärsmöjligheter ska du ange information om kontaktperson, säljare,
försäljningscykel och datum samt uppskattat försäljningsvärde för affärsmöjligheten och sannolikheten för att
försäljningen genomförs.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.

Försäljning
Skapa och hantera kontakter
Arbeta med Business Central



 

Skapa cykler för affärsmöjligheter och cykeletapper
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Så här skapar du cykelkoder för affärsmöjligheter:

Om du vill definiera etapper för försäljningscykel för affärsmöjligheter

Så här tilldelar du cykler till affärsmöjligheten.

Så här skapar du aktiviteter med uppgifter

Tilldela uppgifter eller aktiviteter till affärsmöjligheter

Innan du börjar använda affärsmöjligheter måste du skapa försäljningscykler och försäljningscykeletapper. En
försäljningscykel består av en serie etapper från den första kontakten till en genomförd försäljning. Varje etapp
kan ha vissa krav som måste uppfyllas, till exempel att kräva en förs.offert innan en affärsmöjlighet kan gå till
nästa etapp. Du kan också ange om en etapp kan hoppas över. Du kan skapa ett valfritt antal försäljningscykler och
så många etapper som behövs inom en försäljningscykel.

Att använda affärsmöjlighetscykeler omfattar att skapa försäljningscykel och definiera de olika etapperna i cykeln
och sedan tilldela cykeln till affärsmöjligheter. Tilldela relevant affärsmöjlighet eller uppgifter till kan också vara
ställer in en försäljningscykel.

Det här avsnittet beskriver även hur du ställer in uppgifter och aktiviteter och tilldela uppgifter till aktiviteter. Mer
information finns i Skapa aktiviteter med uppgifter.

1. Välj ikonen  och ange Försäljningscykler och välj sedan relaterad länk. Sidan Försäljningscykler öppnas
och visar alla befintliga försäljningscyklar.

2. Välj åtgärden Ny och fyll i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Upprepa stegen för varje säljcykel du vill skapa. När du har skapat cykler för affärsmöjligheter vill du kanske skapa
de olika etapperna i varje cykel.

1. På sidan Försäljningscykler markerar du den försäljningscykel för affärsmöjligheter som du vill ställa in
etapper för och väljer sedan åtgärden Etapper. Sidan Försäljningscykeletapper öppnas.

2. Välj åtgärden Ny för att skapa en ny etapp i försäljningscykeln.

Upprepa stegen för varje etapp du vill skapa i försäljningscykeln.

När du har lagt till försäljningscykeln till affärsmöjligheten, kan du börja lägga till affärsmöjligheter och sedan
tilldela etappen för försäljningscykeln till affärsmöjligheten genom att ange fältet försäljningscykelkod. Mer
information finns i Så här skapar du försäljningsmöjligheter.

Du kan kombinera flera uppgifter, till exempel uppgifter som var och en representerar ett steg i aktiviteter. Alla
steg i en aktivitet är knutna till varandra med hjälp av en datumformel. Du kan tilldela aktiviteter till
affärsmöjligheter, säljare eller kontakter.

1. Välj ikonen  och ange Aktiviteter och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Ny och fyll i fälten efter behov.
3. På snabbfliken rader fyller du i fälten för att definiera en eller flera uppgifter i aktiviteten.



NOTENOTE

Se även

När du har lagt upp en aktivitet kan du tilldela aktiviteten som uppgiften tillhör och därmed tilldela
affärsmöjligheter.

Den här proceduren beskriver hur du tilldelar aktiviteter för aktiviteten till affärsmöjligheter. Momentet är liknande när du
tilldelar aktiviteter till kontakter och säljare.

1. Välj ikonen  och ange Affärsmöjligheter och välj sedan relaterad länk.

2. Välj en affärsmöjlighet och välj sedan åtgärden Uppgifter.

3. På sidan Uppgiftslista, välj åtgärden Skapa uppgift.

4. På sidan Skapa uppgift fyller du i fälten efter behov.

Du ser i fältet affärsmöjlighet att det tilldelas automatiskt till den aktuella affärsmöjligheten.

5. Välj knappen OK.

6. På sidan Uppgiftslista väljer du en ny uppgift och väljer sedan åtgärden Tilldela aktiviteter.

7. På sidan Tilldela aktiviteter fyller du i fälten efter behov och väljer sedan knappen OK.

Behandlar försäljningsmöjligheter
Försäljning
Arbeta med Business Central
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Så här skapar du en affärsmöjlighet från en säljare

Så här skapar du en affärsmöjlighet från en kontakt

Se även

Du kan skapa möjligheter för de affärsmöjligheter som du har via dina kontakter. Alla affärsmöjligheter måste
fördelas till en säljare eller inköpare och innefatta en kontakt.

Du kan skapa affärsmöjligheter från sidan Affärsmöjlighetslista. Men vanligtvis kan du skapa affärsmöjligheter
från den specifika kontakten eller säljaren.

Innan du kan skapa affärsmöjligheter måste du lägga upp försäljningscykler. För mer information, se Så här
konfigurerar du cykler och etapper för affärsmöjligheter.

1. Välj ikonen  och ange Säljare och välj sedan relaterad länk.
2. Markera den säljare i listan som du vill skapa en affärsmöjlighet för.
3. Välj åtgärden Affärsmöjligheter och välj sedan Lista.
4. Välj Ny och fyll sedan i relevanta fält. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

1. Välj ikonen  och ange Kontakter och välj sedan relaterad länk.
2. Markera kontakten i listan som du vill skapa en affärsmöjlighet för.
3. Gör något av följande:

4. Fyll i relevanta fält.

Välj åtgärden Skapa affärsmöjlighet.
Välj åtgärden Affärsmöjligheter och välj sedan Ny.

Försäljning
Skapa och hantera kontakter
Arbeta med Business Central



Spåra utbyte av e-postmeddelanden mellan säljare
och kontakter
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Ställa in Business Central för att logga e-postmeddelanden

TIPTIP

Visa e-postutbyten i interaktionsloggen

Se även

Få ut mer av kommunikationen mellan säljare och dina befintliga eller potentiella kunder genom att följa upp e-
postutbyten och sedan omvandla dem till olika affärsmöjligheter. Business Central kan tillsammans med Exchange
Online spara en logg över de inkommande och utgående meddelandena. Du kan visa och analysera innehållet i
varje meddelande på sidan Interaktionslogg.

Kom igång med e-postloggning i två enkla steg:

1. Anslut Business Central till Exchange Online för din Office 365-prenumeration. Exchange Online hanterar dina
e-postmeddelanden. Detta steg är enkelt att utföra med hjälp av en guide för assisterad konfiguration. Du
behöver bara ha administratörsbehörigheter för ditt administratörskonto i Office 365. Du startar guiden genom
att gå till Assisterad konfiguration och sedan välja Konfigurera e-postloggning.

2. Kontrollera att du har angett giltiga e-postadresser i Business Central för dina säljare och kontakter, beroende på
om de är potentiella eller befintliga kunder. Det gör du genom att för varje kund eller säljare öppna kortet
Kontakt eller Säljare/Inköpare och titta i fältet E-post.

När du har slutfört stegen i guiden kan du kontrollera om kopplingen har lyckats. Sök efter Marknadsföringsinställningar,
välj Process, sedan Funktioner och därefter Validera konfiguration för e-postloggning.

Business Central skapar en transaktion på sidan Interaktionslogg varje gång en säljare och en kontakt utbyter e-
postmeddelanden. Om du vill visa interaktionsloggen öppnar du kortet Kontakt eller Säljare/Inköpare för den
personen och väljer sedan Navigera, Historik och därefter Interaktionslogg. Det finns några saker som du kan
göra med posterna i loggen, till exempel:

Visa innehållet i e-postmeddelandet som utbytts genom att klicka på åtgärden Visa bilagor.
Omvandla ett e-postutbyte till en affärsmöjlighet - Om en transaktion verkar lovande kan du omvandla den till
en affärsmöjlighet och sedan hantera förloppet fram till en försäljning. Välj posten och välj sedan åtgärden
Skapa affärsmöjlighet. Mer information finns i Hantera försäljningsmöjligheter.

Hantera relationer

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2085401


Behandla försäljningsmöjligheter
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Visa affärsmöjligheter.

VISA AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR DÅ

Alla säljare och kontakter Välj ikonen  och ange Affärsmöjlighetslista och välj sedan
relaterad länk.

En viss säljare Välj ikonen  och ange Säljare och välj sedan relaterad länk.
Välj säljare, välj åtgärden Affärsmöjligheter och välj sedan
åtgärden Lista.

En viss kontakt Välj ikonen  och ange Kontakter och välj sedan relaterad
länk. Välj kontakt från listan, välj åtgärden Affärsmöjligheter.

Avsluta affärsmöjligheter

Skapa offerter för affärsmöjligheter

När du har skapat en affärsmöjlighet, finns det flera funktioner för att hantera affärsmöjligheten och flytta den
igenom till färdigställande.

De befintliga försäljningsmöjligheterna finns på sidan Affärsmöjlighetslista. Det finns andra sätt att komma åt
denna sida för att bearbeta affärsmöjligheter :

Var och en av dessa uppgifter öppnar sidan Affärsmöjlighetslista.

Du kan avsluta affärsmöjligheter när en förhandling är över. När du avslutar en affärsmöjlighet kan du ange om
den har vunnits eller förlorats och anledningen till att avsluta den. Om du vill ange en orsak måste du lägga upp
koder för avslutade affärsmöjligheter.

1. På sidan Affärsmöjlighetslista väljer du affärsmöjlighet och väljer sedan åtgärden Avsluta. Sidan Avsluta
affärsmöjlighet öppnas.

2. Fyll i relevanta fält och välj sedan knappen OK.

Fälten Avslutskod affärsmöjlighet och Avslutsdatum är obligatoriska fält och måste fyllas i innan du kan
välja knappen OK.

I fältet Avslutskod affärsmöjlighet kan du välja från en av de befintliga avslutskoder affärsmöjligheter
eller lägga till en ny kod. Om du vill lägga till en ny kod väljer du Välj från fullständig lista i listrutan och
väljer sedan ny. På den nya tomma raden fyller du i fälten Kod, Typ och Beskrivning och väljer sedan
knappen OK.

Du kan skapa försäljningsofferter för kontakter som inte är registrerade som kunder.

1. På sidan Affärsmöjlighetslista väljer du affärsmöjlighet och väljer sedan åtgärden Skapa försäljningsoffert.
Sidan Försäljningsoffert visas.

2. Fyll i relevanta fält.



Skapa försäljningsorder för affärsmöjligheter

Ta bort affärsmöjligheter

Flytta en Affärsmöjlighet via försäljningscykeletapper

Se även

Du kan skapa order från förs.offerter som du har skapat för affärsmöjligheter. Innan du kan skapa
försäljningsorder till kontakterna måste du ska kontakten som en kund. Mer information finns i Skapa en
företagskontakt från kund, leverantör eller bankkonto från en kontakt.

1. Sök efter den affärsmöjligheten som du har skapat en försäljningsoffert för på sidan Affärsmöjlighetslista.
2. Välj åtgärden Skapa försäljningsoffert. Sidan Förs.offert öppnas och visar den förs.offert som du har tilldelat

affärsmöjligheten.
3. Fyll i de extra fälten och välj sedan åtgärden Skapa order.

När du hanterar affärsmöjligheter kan du behöva skapa en offert för den kontakt som affärsmöjligheten är
kopplad till.

Du kan ta bort affärsmöjligheter när du till exempel har tagit hem en affär. Du kan bara ta bort avslutade
affärsmöjligheter. Det finns två sätt att ta bort avslutade affärsmöjligheter. Du kan ta bort enskilda avslutade
affärsmöjligheter från sidan Affärsmöjlighetslista eller så kan du köra batch-jobbet Ta bort avslutade
affärsmöjligheter för att ta bort flera affärsmöjligheter baserat på angivet kriterium.

Om du vill ta bort avslutade affärsmöjligheter från sidan Affärsmöjlighetslista väljer du affärsmöjligheten och
sedan åtgärden Ta bort.

Gör följande steg om du vill ta bort avslutade affärsmöjligheter med batch-jobbet Ta bort avslutade
affärsmöjligheter:

1. Välj ikonen  och ange Ta bort affärsmöjligheter och välj sedan relaterad länk.
2. I avsnittet Affärsmöjlighet ställer du in de filter som anger den avslutade affärsmöjligheten som ska tas bort.
3. Välj OK.

När du har tagit bort en affärsmöjlighet tas den bort från sidan Affärsmöjlighetslista.

Om en affärsmöjlighet följer en försäljningscykel, kan du flytta den framåt eller bakåt via de olika etapperna, till
exempel att flytta nästa eller föregående etapp och även hoppa över en etapp.

1. På sidan Affärsmöjlighetslista, välj åtgärden Uppdatera. Uppdatera affärsmöjlighet visas.
2. Använd fältet Åtgärdstyp för att flytta affärsmöjligheten via försäljningscykeletapperna:

3. Fyll i de andra fälten efter behov och välj sedan knappen OK.

Nästa flyttar affärsmöjligheten en etapp.
Hoppa över flyttar affärsmöjligheten eftersänder en eller flera etapper i försäljningscykeln, som du
anger i fältet Presentation. Du kan endast hoppa över etapper som har ställts in att tillåta fältet om du
vill tillåta överhoppning.
Föregående flyttar affärsmöjligheten tillbaka en etapp.
Hoppa flyttar affärsmöjligheten tillbaka en eller flera etapper i försäljningscykeln, som du anger i fältet
Presentation.
Uppdatera låter dig ändra information (t.ex. ändra utvärderingen av deras chanser att lyckas och
uppskattade värden) utan att flytta till en annan etapp.

Försäljning

https://docs.microsoft.com/sv-se/dynamics365/business-central/marketing-how-create-contacts-new-customers-vendors-bank-accounts


Skapa och hantera kontakter
Arbeta med Business Central



Spåra utbyte av e-postmeddelanden mellan säljare
och kontakter
2019-10-14 • 2 minutes to read

Ställa in Business Central för att logga e-postmeddelanden

TIPTIP

Visa e-postutbyten i interaktionsloggen

Se även

Få ut mer av kommunikationen mellan säljare och dina befintliga eller potentiella kunder genom att följa upp e-
postutbyten och sedan omvandla dem till olika affärsmöjligheter. Business Central kan tillsammans med Exchange
Online spara en logg över de inkommande och utgående meddelandena. Du kan visa och analysera innehållet i
varje meddelande på sidan Interaktionslogg.

Kom igång med e-postloggning i två enkla steg:

1. Anslut Business Central till Exchange Online för din Office 365-prenumeration. Exchange Online hanterar dina
e-postmeddelanden. Detta steg är enkelt att utföra med hjälp av en guide för assisterad konfiguration. Du
behöver bara ha administratörsbehörigheter för ditt administratörskonto i Office 365. Du startar guiden genom
att gå till Assisterad konfiguration och sedan välja Konfigurera e-postloggning.

2. Kontrollera att du har angett giltiga e-postadresser i Business Central för dina säljare och kontakter, beroende
på om de är potentiella eller befintliga kunder. Det gör du genom att för varje kund eller säljare öppna kortet
Kontakt eller Säljare/Inköpare och titta i fältet E-post.

När du har slutfört stegen i guiden kan du kontrollera om kopplingen har lyckats. Sök efter Marknadsföringsinställningar,
välj Process, sedan Funktioner och därefter Validera konfiguration för e-postloggning.

Business Central skapar en transaktion på sidan Interaktionslogg varje gång en säljare och en kontakt utbyter e-
postmeddelanden. Om du vill visa interaktionsloggen öppnar du kortet Kontakt eller Säljare/Inköpare för den
personen och väljer sedan Navigera, Historik och därefter Interaktionslogg. Det finns några saker som du kan
göra med posterna i loggen, till exempel:

Visa innehållet i e-postmeddelandet som utbytts genom att klicka på åtgärden Visa bilagor.
Omvandla ett e-postutbyte till en affärsmöjlighet - Om en transaktion verkar lovande kan du omvandla den till
en affärsmöjlighet och sedan hantera förloppet fram till en försäljning. Välj posten och välj sedan åtgärden
Skapa affärsmöjlighet. Mer information finns i Hantera försäljningsmöjligheter.

Hantera relationer

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2085401


Använda profilfrågeformulär för att klassificera
affärskontakter
2019-10-14 • 2 minutes to read

Lägga till profilfrågeformulär så här

Lägga till frågor till ett frågeformulär

NOTENOTE

Den automatiska klassificeringen av kontakter

NOTENOTE

Du kan skapa profilfrågeformulär som du vill använda när du anger uppgifter om kontakternas profiler. I varje
frågeformulär kan du skapa frågor som du vill ställa till kontakterna.

Du kan också köra frågeformuläret när du automatiskt vill besvara några av frågorna på grundval av kontakt, kund
eller leverantör.

1. Välj ikonen  och ange Frågeformulärsinställningar och välj sedan relaterad länk.
2. På fliken Start i gruppen Ny väljer du Ny.
3. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

1. Välj relevant profilfrågeformulär och välj Redigera inställningar för frågeformulär på fliken Start i gruppen
Process.

2. På den första tomma raden väljer du Fråga i fältet Typ och skriver frågan i fältet Beskrivning. Fyll i de övriga
fälten på raden.

3. På nästa tomma rad väljer du Svar i fältet Radtyp och skriver svaret i fältet Beskrivning.
4. I fältet Prioritet väljer du önskad prioritet. I fälten Från värde och Till värde definierar du ett poängintervall.

De kontakter som får poäng inom det angivna intervallet får svaret.

Upprepa stegen och ange alla frågor och svar i profilfrågeformuläret.

När du har skapat ett frågeformulär, måste du skapa kontaktgraderingar för att klassificera kontakterna. Du kan
också skapa frågor som klassas automatiskt baserat på informationen på kontaktkortet.

När du anger en fråga som ska besvaras automatiskt väljer du Rad och sedan Frågedetaljer. Ange därefter kriterier som
ska användas när den besvaras.

Du kan klassificeras dina kontakter automatiskt efter kunder, leverantörer och kontaktuppgifter genom att
automatiskt besvarade profilfrågor skapas på sidan Profil frågeformulär inst..

Det är bara kontakter som registrerats som kunder eller leverantörer som kan tilldelas klassificering baserad på kund-
respektive leverantörsdata. Den automatiska klassificeringen uppdateras inte automatiskt. Följaktligen kan du behöva
uppdatera profilfrågeformulären när du har uppdaterat de kund-, leverantörs- eller kontaktdata som de grundas på.

Om du tilldelar kontakter profilfrågeformulär, som innehåller de automatiskt besvarade profilfrågor som du har



Exempel

SVAR KOPPLAS TILL

RADTYP BESKRIVNING
AUTOMATISK
KLASSIFICERING FRÅN VÄRDE TILL VÄRDE

FÄLT VÄRDE

Kundklassificeringsfält Försäljning (BVA)

Klassificeringsmetod Definierat värde

Se även

skapat, tilldelar Business Central automatiskt de rätta svaren för kontakterna.

Du kan klassificera kontakterna efter hur mycket de har köpt från dig:

A kontakter som har köpt för 500 000 SEK eller mer

B kontakter som har köpt för 100 000 upp till 499 999 SEK

S kontakter som har köpt för 99 999 SEK eller mindre

Det gör du genom att fylla i sidan Profil frågeformulär inst. så här :

Fråga ABC-klassificering Klicka för att
markera

  

Svar A  500,000  

Svar B  100,000 499,999

Svar S   99.999

Fyll sedan i sidan Profilfrågedetaljer så här :

När du tilldelar en kontakt profilfrågeformulär som innehåller denna fråga anges automatiskt relevant svar för
kontakten på profilraderna på kontaktkortet.

Skapar kontakter



Använda Dynamics 365 Sales från Business Central
2019-10-14 • 6 minutes to read

NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

KopplingsposterKopplingsposter

Om du använder Dynamics 365 Sales for Customer Engagement kan du utnyttja sömlös integrering i processen
från kundämne till betalning genom att använda Business Central för underliggande verksamhet som bearbeta
order, hantering av lager och hantera de ekonomiska transaktionerna.

Innan du kan använda integrationsfunktionerna måste du ställa in anslutningen och definiera användarna i
Dynamics 365 Sales. Mer information finns i Integrera med Dynamics 365 Sales.

Här beskrivs hur du integrerar onlineversioner av Dynamics 365 Sales och Business Central. Information om lokal
konfiguration finns i förbereda Dynamics 365 Sales för integrering lokalt.

Integrera program låter dig komma åt data i Sales från Business Central och i vissa fall vice versa. Du kan arbeta
med och synkronisera data som är gemensamma för båda tjänsterna, till exempel kunder, kontakter och
försäljningsinformation och hålla informationen uppdaterad i båda programmen.

Säljare i Sales kan till exempel använda prislistor från Business Central när de skapar en försäljningsorder. När de
lägger till artikeln till försäljningsorderraden i Sales kan de visa lagernivån (tillgänglighet) av artikeln från
Business Central.

På samma sätt kan orderhandläggare i Business Central kan hantera försäljningsorder som är automatiskt eller
manuellt överförda från försäljning. De kan till exempel skapa och bokföra försäljningsorderrader för artiklar eller
resurser som förts in i Sales som produkter som ej är i register. Mer information finns i avsnittet Hantera speciella
försäljningsorderdata.

Business Central integreras endast med Dynamics 365 Sales. Andra program i Dynamics 365 som ändrar den
standardinställda arbetsflödes- eller datamodellen i Sales, till exempel Project Service Automation, kan avbryta integreringen
mellan Business Centraloch Sales.

Guiden för assisterad konfiguration låter dig välja de data som ska överföras. Senare kan du också ange
inställningar för synkronisering av vissa poster. Det kallas för koppling. Du kan till exempel koppla ett visst konto i
Sales med en viss kund i Business Central. Det här avsnittet beskriver vad du ska ta hänsyn till när du kopplar
poster.

Om du till exempel om du vill visa Sales-konton som kunder i Business Central, måste du koppla de två typerna
av poster. Gör detta listsidan kunder i Business Central, använd åtgärden konfigurera koppling. Därefter anger
du vilka Business Central-kunder som matchar vilka konton i Sales.

Du kan också skapa (och koppla) ett konto i Sales baserat på till exempel kundposter i Business Central med
skapa konto i Dynamics 365 Sales, eller vice versa med hjälp av skapa kund i Business Central.

När du har skapat kopplingen mellan två poster kan du manuellt kan begära aktuell post, till exempel en kund, att
skriva över omedelbart av kontodata från Sales (eller från Business Central) med hjälp av åtgärden synkronisera.
Åtgärden Synkronisera nu som frågar om du vill skriva över Sales eller Business Central-postdata.

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/prepare-dynamics-365-for-sales-for-integration


   

DATA VAD DU KAN KOPPLA FÖRST

Kunder och konton. Koppla säljare med Sales-användare

Artiklar och resurser Koppla måttenheter med Sales enhetsgrupper

Artiklar och resurspriser Koppla kundprisgrupper med Sales-priser

NOTENOTE

Synkronisera poster heltSynkronisera poster helt

Hantering av försäljningsorderdata

I vissa fall måste du koppla vissa uppsättningar data innan andra uppsättningar data, vilket visas i följande tabell.

Om du använder priser eller om kunder använder utländska valutor, se till att du kopplar valutor till Sales-
transaktionsvalutor.

Försäljningsorder för Sales beror på information, till exempel kunder, enheter, valutor, kundprisgrupper, artiklar
och/eller resurser. För att integrera med försäljningsorder måste du koppla kunder, enheter, valutor,
kundprisgrupper, artiklar och/eller resurser först.

I slutet av den assisterade konfigurationsguiden kan du välja åtgärden kör fullständig synkronisering för att
starta synkronisering av alla Business Central-poster med alla relaterade poster i Sales. På sidan Dynamics 365
Sales fullständig synk.granskning kan du välja åtgärden Starta. Fyll synkronisering kan ta en stund, men du
kan fortsätta att arbeta i Business Central när det körs i bakgrunden.

Så här kontrollerar du status på enskilda projekt i en fullständig synkronisering på sidan Dynamics 365 Sales
fullständig synk.granskning väljer du en post om du vill visa information. Uppdatera sidan om du vill
uppdatera status under synkroniseringen.

Från sidan Konfigurera anslutning till Microsoft Dynamics 365 kan du få information om fullständig
synkronisering när som helst. Här kan du också öppna sidan Tabellmappningar för integrering för att visa
detaljerad information om tabeller i Business Central och i Sales som måste synkroniseras.

Försäljningsorder som människor skickar i Dynamics 365 Sales överförs automatiskt till Business Central om du
väljer kryssrutan Automatiskt skapa försäljningsorder på sidan Microsoft Dynamics 365 konfigurera
anslutning. Alternativt kan du manuellt konvertera skickade försäljningsorder från Dynamics 365 Sales med
hjälp av åtgärden skapa i Business Central på sidan försäljningsorder - Dynamics 365 for Sales. På sådana
försäljningsorder överförs fältet Namn på den ursprungliga ordern och mappas till fältet Externa
verifikationsnummer på försäljningsordern i Business Central.

Detta fungerar även om den ursprungliga försäljningsordern innehåller produkter som ej är i register vilket avser
artiklar eller resurser som inte är registrerade hos någon app. I så fall måste du fylla i fälten Produkttyp ej i
register och Produktnr ej i register på sidan Försäljningsinställningar så att denna oregistrerade
produktförsäljning mappas till ett angivet artikel-/resursnummer för ekonomisk analys.

Om artikelbeskrivningen på den ursprungliga försäljningsordern är mycket omfattande, skapas en ytterligare
försäljningsorderrad av typen Kommentar för att hålla hela texten på försäljningsordern i Business Central.

Uppdateringar av fält för försäljningsorderhuvud, till exempel senaste utleveransdatum eller begärt
leveransdatum som har mappats i FÖRSÄLJNINGSORDER-ORDER Tabellmappningar för integrering
synkroniseras med jämna mellanrum till Dynamics 365 Sales. Processer som att släppa en försäljningsorder och
leverans och fakturering av en försäljningsorder bokförs på försäljningsorderns tidslinje i Dynamics 365 Sales.



NOTENOTE

Hantering av försäljningsoffertdata

Hantera bokförda försäljningsfakturor, kundbetalningar och statistik

Se även

Starta en gratis provperiod!

Mer information finns i introduktion till aktivitetsfeeder.

Periodisk synkronisering som baseras på FÖRSÄLJNINGSORDERORDER i Tabellmappningar för integrering fungerar bara
när integration av försäljningsorder har aktiverats. Mer information finns i Ansluten till Dynamics 365 for Sales. Enbart
försäljningsorder som skapats från försäljningsorder som har skickats i Dynamics 365 Sales synkroniseras. Mer information
finns i Aktivera integrering av bearbetning av försäljningsorder.

Försäljningsofferter som aktiveras i Dynamics 365 Sales överförs till Business Central om du väljer kryssrutan
Automatiskt bearbeta offerter på sidan Microsoft Dynamics 365 konfigurera anslutning. Alternativt kan du
manuellt konvertera aktivera försäljningsofferter från Dynamics 365 Sales med hjälp av åtgärden Bearbeta i
Business Central på sidan försäljningsofferter - Dynamics 365 Sales. På sådana försäljningsofferter överförs
fältet Namn på den ursprungliga offerten och mappas till fältet Externa verifikationsnummer på
försäljningsordern i Business Central. Även fältet gäller till på offerten har överförts och mappats till fältet
offertens giltighetsdatum på försäljningsoffert i Business Central.

Försäljningsofferter gå igenom ändringar medan de är färdigställs. Både manuell och automatisk behandlingen av
försäljningsofferter i Business Central ser du till att tidigare versioner av försäljningsofferterna arkiveras innan
nya versioner av försäljningsofferter från Dynamics 365 Sales.

När försäljningsordern har uppfyllts skapas fakturor för den. När du fakturerar försäljningsorder kan du överföra
bokförda försäljningsfakturor till Dynamics 365 Sales om du väljer kryssrutan Skapa faktura i Dynamics 365
Sales på sidan bokförd försäljningsfaktura. Bokförda fakturor överförs till Dynamics 365 Sales med statusen
fakturerade.

När kundbetalning har inlevererats förförsäljnngsfakturan i Business Central, kommer status för
försäljningsfakturor ändras till Betald ed fältet Statusorsak inställt på Delvis, om den är delvis eller fullständig
om den är helt betald, när du kör åtgärden Uppdatera kontostatistik på kundsidan i Business Central.
Funktionen Uppdatera kontostatistiken uppdaterar också värden som saldo och total försäljning i fälten Saldo
och Total försäljning på faktaboxen Business Central Kontostatistik i Dynamics 365 Sales. Du kan också låta
schemalagda projekt (kundstatistik och POSTEDSALESINV-INV) köra båda dessa processer automatiskt i
bakgrunden.

Integration med Dynamics 365 Sales
Kundhantering
Arbeta med Business Central
Ändra vilka funktioner som visas
Hantera användare och behörigheter
Översikt över försäljnings- och försäljningsnav

https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-engagement/developer/introduction-activity-feeds
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-engagement/sales-enterprise/developer/enable-sales-order-processing-integration
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2098170
https://docs.microsoft.com/dynamics365/customer-engagement/sales-enterprise/overview
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847861


Koppla och synkronisera poster manuellt
2019-10-14 • 2 minutes to read

NOTENOTE

Om du vill koppla en post

Om du vill synkronisera en enda post

Om du vill synkronisera flera poster

Se även

I det här avsnittet beskrivs hur du kopplar en eller flera poster i Business Central med poster i Dynamics 365
Sales. Koppling av poster låter dig visa Dynamics 365 Sales information från Business Central och vice versa.
Kopplingen låter dig också synkronisera data mellan posterna. Du kan koppla befintliga poster eller skapa och
koppla nya poster.

Koppla och synkronisera data med Dynamics 365 Sales är endast tillgängligt om administratören har skapat en anslutning
mellan Business Central och Dynamics 365 Sales. Ett snabbt sätt att kontrollera är att öppna kortet kund och leta efter
åtgärden konfigurera koppling. Om åtgärden är tillgänglig är apparna sammankopplade.

1. I Business Central öppnar du kortet för den post du vill koppla. Till exempel kund- eller kontaktkort.

Du kan också bara öppna listsidan och välja den post som du vill koppla.

2. Välj åtgärden konfigurera koppling.

3. Fyll i fälten och välj sedan OK.

1. I Business Central öppnar du kortet för den post du vill koppla. Till exempel kund- eller kontaktkort.
2. Välj åtgärden synkronisera nu.
3. Om en post kan synkroniseras antingen från Business Central till Dynamics 365 Sales eller från Dynamics 365

Sales till Business Central välj det alternativ som anger riktningen för datauppdateringen, och välj sedan OK.

1. I Business Central öppna listsidan för posten, till exempel listsidan kunder eller kontakter.
2. Markera den post du vill synkronisera och välj sedan åtgärden Synkronisera nu.
3. Om poster kan synkroniseras antingen från Business Central till Dynamics 365 Sales eller från Dynamics 365

Sales till Business Central välj det alternativ som anger riktningen för datauppdateringen, och välj sedan OK.

Använda Dynamics 365 Sales från Business Central

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2098376


Visa status för en synkroniseringsjobb
2019-10-14 • 2 minutes to read

NOTENOTE

Så här visar och löser du synkroniseringsfel för kopplade poster

ÅTGÄRD BESKRIVNING

Ta bort koppling Tar bort kopplingen för posterna och synkroniserar dem inte
längre. Om du vill fortsätta synkronisera posterna måste du
koppla dem igen.

Försök igen För varje post där ett fel påträffas hoppas synkroniseringen
över om du inte korrigerar ärendet manuellt. Ett nytt försök
kommer att inkludera posten vid nästa synkronisering.

Synkronisera Programmet kommer att försöka lösa en konflikt där en post
har ändrats i båda affärsprogramen. Du kan välja vilken
version av posten som ska användas i båda apparna.

Återställa poster och ta bort poster Dessa är användbara när en post har tagits bort i ett av
programmen. Ta bort poster tar bort posten i appen där den
fortfarande finns. Återskapar posten i programmet där den
togs bort.

Så här visar du synkroniseringsloggen för specifika (manuellt
synkroniserade) poster

Använd sidan Kopplade datasynkroniseringsfel för att visa statusen för synkroniseringsjobb som har körts för
kopplade poster i en Dynamics 365 Sales-integration. Det innehåller synkroniseringjobb som har körts från
jobbkön- och manuella synkroniseringsjobb som kördes på poster från Business Central. Det kan till exempel
vara bra att visa deras status vid felsökning eftersom det ger dig tillgång till information om fel som rör
sammankopplade poster. Dessa typer av fel orsakas vanligen av användaråtgärder, till exempel när:

Två personer gjorde ändringar i samma post i båda affärsapparna.
Någon har tagit bort en post i en av apparna, men inte båda.

På sidan Kopplade synkroniseringsfel visas information om projekt som hör samman med kopplade poster. Om du löser
alla fel men posterna fortfarande inte synkroniseras, kan det vara något fel på inställning för integreringen. Normalt sett
måste administratören lösa dessa typer av fel.

1. Välj ikonen  och ange Kopplade datasynkroniseringsfel och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan sammankopplade datasynkroniseringar visas problem som uppstod när du synkroniserade

kopplade poster. Följande tabell innehåller åtgärder som du kan använda för att lösa ärenden en i taget:

1. Öppna till exempel kund, artikel eller någon annan post som synkroniserar data mellan Business Central och
Dynamics 365 Sales

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2098171


Se även

2. Välj åtgärden synkroniseringsloggen om du vill visa synkroniseringsloggen för en vald post. Det kan till
exempel vara en specifik kund som du har synkroniserat manuellt.

Ställa in konton för integrering med Dynamics 365 Sales
Använda Dynamics 365 Sales från Business Central



Administrera personal
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OM DU VILL GÅ TILL

Registrera nya anställda, redigera poster för nuvarande
anställda och bifoga relaterad information, till exempel avtal
och artiklar.

Registrera personal

Registrera anställdas frånvaro och visa frånvarostatistik
genom olika filter.

Hantera personalfrånvaro

Se även

I Business Central kan du hålla detaljerade register över dina anställda. Du kan registrera och underhålla
personalinformation, till exempel anställningskontrakt, konfidentiell information, kompetenser och kontakter.

Du kan även registrera de anställdas frånvaro i syfte att analysera registrerad frånvaro vid behov.

För att du ska kunna använda funktionen Personal måste du först lägga upp information om din personal och
annan grundläggande information. Du kan därefter koppla olika koder till en anställd i syfte att filtrera information
för specifika anställda.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.

Ekonomi
Arbeta med Business Central
Ändra vilka funktioner som visas



Registrera personal
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NOTENOTE

Så här registrerar du personal

Infoga en bild av den anställde

Så här registrerar du information om en anställd

För att använda personalfunktionen måste du först registrera varje enskild anställd genom att skapa ett kort för all
grundläggande, arbetsrelaterad information.

Du kan när som helst ändra informationen om en anställd. Uppdaterade register om din personal underlättar
personalrelaterade uppgifter. Om en anställd till exempel byter adress kan du registrera den nya informationen på
hans eller hennes personalkort.

Nedan beskrivs hur du skapar ett grundläggande personalkort samt hur du förser en anställd med två typer av
personalinformation. Du kan också tilldela annan relaterad information, såsom kvalifikationer och orsaker till
inaktivitet. Du tilldelar personalinformation antingen genom att välja ett fält eller en åtgärd på sidan Personalkort.

Du kan återbetala en medarbetare för deras utgifter under affärsaktiviteter. Av den anledningen måste du fylla i fälten på
snabbfliken Betalningar på sidan Personalkort. Mer information finns i Så här registrerar du och återbetalar personalens
utgifter.

1. Välj ikonen  och ange Anställda och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Ny.
3. På sidan Personalkort fyller du i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort

beskrivning.

Om du har en bild av en anställd i .bmp-format kan du infoga den på personalkortet.

1. Välj ikonen  och ange Anställda och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna kortet för relevant anställd.
3. I faktaboxen Personalbild väljer du listruteknappen och väljer sedan Importera.
4. På sidan Välj en bild att ladda upp kan välja knappen Välj.
5. Välj filen, och välj sedan Öppna.

Bilden infogas i faktaboxen Personalbild.

Du kan ställa in information, till exempel medlem i fackföreningen, anhöriga och anställningsavtal på
personalkortet. Nedan beskrivs hur du ställer in en alternativ adress. Stegen är liknande för alla andra uppgifter
som du kan ställa in på ett personalkort.

Du kan använda alternativa adresser för att hålla reda på var de anställda befinner sig, om de t.ex. är stationerade
utomlands, befinner sig på en längre affärsresa eller vistas i sommarstuga.

1. Välj ikonen  och ange Anställda och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna kortet för relevant anställd.



Se även

3. Välj åtgärden alternativa adresser.
4. På sidan Alternativ adresslista fyller du i fälten efter behov.
5. Upprepa steg 4 för varje alternativ adress.

Skapa och återbetala de anställdas utgifter
Ekonomi
Arbeta med Business Central
Ändra vilka funktioner som visas



Hantera personalfrånvaro
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Så här registrerar du personalfrånvaro

Så här visar du frånvaron för en enskild anställd

Så här visar du en anställds frånvaro per kategori

Om du vill kunna administrera en anställds frånvaro, måste du registrera frånvaron på sidan
Frånvaroregistrering. Frånvaron kan sedan visas på olika sätt i analys- och rapporteringsändamål.

Du kan visa personalfrånvaro på två olika sidor:

Sidan Frånvaroregistrering, där du registrerar all personalfrånvaro med en rad för varje frånvaro.
Sidan Personalfrånvaro, där frånvaron för en enskild anställd visas. Detta är den information som du angav på
sidan Frånvaroregistrering, filtrerad efter just denne anställde.

Använd alltid samma enhet (timmar eller dagar) när du registrerar personalfrånvaro för att få fram användbar
statistik.

Du kan registrera personalfrånvaron dagligen eller med något annat intervall som uppfyller organisationens
behov.

TIPTIP

1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport i det övre högra hörnet, ställ in Frånvaroregistrering och välj
sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.

3. Fyll i en rad för varje personalfrånvaro som du vill registrera.

4. Stäng sidan.

Använd alltid samma enhet (timmar eller dagar) när du registrerar personalfrånvaro för att få fram användbar
statistik.

1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport i det övre högra hörnet, ställ in Personal och välj sedan relaterad
länk.

2. Välj relevant anställd och välj sedan åtgärden Frånvaro.

Sidan Personalfrånvaro öppnas och visar alla frånvarotillfällen, tillsammans med start- och slutdatum för
dessa.

1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport i det övre högra hörnet, ställ in Personal och välj sedan relaterad
länk.

2. Välj relevant anställd och välj sedan åtgärden Frånvaro per kategori.

3. På sidan Personalfrånvaro per kategori fyller du i filterfälten som behövs och klickar sedan på åtgärden
Visa matris.



Så här visar du alla anställdas frånvaro per kategori

Så här visar du alla anställdas frånvaro per period

Se även

Sidan Personalfrånvaro per kat.matris öppnas och visar all frånvaro efter frånvaroorsak.

1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport i det övre högra hörnet, ställ in Frånvaroregistrering och välj
sedan relaterad länk.

2. På sidan Frånvaroregistrering väljer du åtgärden Översikt per kategori.

3. På sidan Frånvaroöversikt per kategori ställer du in ett filter i fältet Anställningsnr.filter för att visa
frånvaron för en enskild anställd eller en specifik grupp anställda.

4. Välj åtgärden Visa matris.

Sidan Matris för frånvaroöversikt per kategori öppnas och visar samtliga anställdas frånvaro uppdelad i
frånvaroorsaker.

1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport i det övre högra hörnet, ställ in Frånvaroregistrering och välj
sedan relaterad länk. På sidan Frånvaroregistrering väljer du åtgärden Översikt per perioder.

2. På sidan Frånvaroöversikt per period väljer du ett filter i fältet Orsak till frånvarofilter för att visa
personalfrånvaron som gäller särskilt angivna frånvaroorsaker.

3. Välj åtgärden Visa matris.

Sidan Matris för frånvaroöversikt per period öppnas och visar anställdas frånvaro uppdelad i perioder.

Administrera personal
Ekonomi
Arbeta med Business Central
Ändra vilka funktioner som visas



Planering
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NOTENOTE

OM DU VILL GÅ TILL

En kort indroduktione till hur planeringssystemet kan
användas för att upptäcka och prioritera behov och föreslå
en konsoliderad försörjningsplan.

Om planeringsfunktioner

Förstå hur planeringssystemet fungerar och hur du justerar
algoritmerna för att uppfylla planeringskrav i olika miljöer.

Designdetaljer: Leveransplanering

Läsa mer om hur planeringslogiken skiljer mellan behov på
lagerställen som finns med i inställningarna för
lagerställeenhet och behov utan lagerställekoder.

Planera med och utan lagerställen.

Prognostisera efterfrågan utifrån förväntade försäljnings-
och produktionskomponenter.

Skapa en efterfrågeprognos

Automatiskt skapa en-mot-en-produktionsorder från
försäljningsorder för att täcka det exakta behovet på den
försäljningsorderraden.

Så här skapar du produktionsorder från försäljningsorder

Skapa en projektproduktionsorder direkt från en
försäljningsorder med flera rader så att den representerar
ett produktionsprojekt.

Planera projektorder

Använd sidan Orderplanering för att manuellt planera för
försäljnings- eller produktionsbehovet på en strukturnivå i
taget.

Planera ny behovsorder efter order

De produktionsoperationer som krävs för att omvandla inflöde till färdiga varor måste planeras varje dag
eller varje vecka beroende på vad det är för produkt och vilka volymer det handlar om. Business Central
erbjuder funktioner för att leverera mot förväntat och faktiskt behov från försäljning, montering och
produktion samt för distributionsplanering med lagerställeenheter och lageröverföringar.

Det här avsnittet beskriver främst planering för de bolag som deltar i produktionen eller monteringshantering där den
resulterande leveransorder kan vara tillverkning, montering, överföring eller inköpsorder. Det huvudsakliga gränssnittet
för den här planeringen är sidan planeringsförslag.

Business Central stöder också leveransplanering för grossistföretag där de resulterande leveransordrarna endast kan
vara överföring och inköpsorder. Huvudsakliga gränssnittet för den här planeringen är sidan inköpskalkylark som
indirekt beskrivs i det här avsnittet eftersom de flesta funktioner gäller för båda kalkylark.

Planering kan ses som det som krävs för att förbereda leveransorder i inköps-, monterings- eller
produktionsavdelningar för att uppfylla efterfrågan på försäljning och slutartikel. Mer information finns i
Inköp, monteringshantering och Produktion.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.



Använd sidan planeringsförslag för att köra både
Prod.program och Nettobehov för att automatiskt skapa
en hög eller detaljerad försörjningsplan på alla artikelnivåer.

Kör du komplett planering, nettobehov och
produktionsplan

Köra inköpskalkylarket för att automatiskt skapa en
detaljerad försörjningsplan för att täcka behovet av artiklar
som endast kan återanskaffas via inköp eller överföring.

Sidan Inköpskalkylark

initialisera eller uppdatera en produktionsorder som
grovplanerade operationer i produktionsplanen.

Omplanera eller uppdatera produktionsorder direkt

Omberäkna produktions- eller maksingruppkalender på
grund av planeringsändringar.

Så här beräknar du en produktionsgruppkalender

Spåra det orderbehov (spårat antal), den prognos, den
försäljningsavropsorder eller den planeringsparameter (ej
spårat antal) som gett upphov till den aktuella
planeringsraden.

Spåra relationer mellan tillgång och efterfrågan

Visa det planerade tillgängliga lagret för en artikel i olika
vyer och kunna se vilka bruttobehov, planerade
orderinleveranser och andra händelser som kommer att
påverka det med tiden.

Visa artikeldisposition

Utför utvalda planeringsaktiviteter, exempelvis ändra eller
lägga till planeringsförslagsrader, i en grafisk översikt över
leveransplaneringen.

Ändra planeringsförslag i en grafisk vy

OM DU VILL GÅ TILL

Se även

Starta en gratis provperiod!

Ställa in Produktion
Produktion
Lagersaldo
Inköp
Designdetaljer: Leveransplanering
Skapa metodtips: leveransplanering
Arbeta med Business Central

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847861


Om planeringsfunktioner
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NOTENOTE

Tillgång och efterfrågan

Planeringsberäkning

Planera med manuella överföringsorder

I planeringssystemet beaktas alla efterfråge- och tillgångsdata, resultaten nettoberäknas och förslag på balansering
av tillgång för att uppfylla efterfrågan skapas.

Mer information finns i Designdetaljer: Leveransplanering

Alla de fält som nämns i det här avsnittet hittar du i beskrivningen för att förstå deras funktion. Placera markören över ett fält
om du vill läsa en kort beskrivning.

Planering innehåller två element: tillgång och efterfrågan. Dessa två element måste balanseras för att se till att
efterfrågan uppfylls i tid och så kostnadseffektivt som möjligt.

Efterfrågan är den term som vanligtvis används för alla typer av bruttobehov, t.ex. försäljningsorder,
serviceorder, komponentbehov från montering eller produktionsorder, utgående överföringar, avropsorder eller
prognoser. Utöver dessa, tillåts även en del andra typer av efterfrågan - t.ex. negativa produktions- eller
inköpsorder, negativt lager och inköpsreturer.
Tillgång är det ord som vanligtvis används för alla typer av återanskaffning, t.ex. lager, inköpsorder,
monteringsorder, produktionsorder eller ankommande överföring. På motsvarande sätt kan det finnas negativa
försäljnings- eller serviceorder, negativt komponentbehov eller försäljningsretur – vilka alla på ett sätt också
representerar tillgång.

Ett annat mål med planeringssystemet är att se till att lagret inte blir onödigt stort. Om det uppstår en minskad
efterfrågan, får du i planeringssystemet ett förslag om att skjuta upp, minska antalet eller annullera befintliga
återanskaffningsorder.

Planeringssystemet drivs av förväntad och faktisk kundefterfrågan samt även parametrar för lagerbeställningar.
Om du kör planeringsberäkningen får du i programmet ett förslag på särskilda åtgärder (åtgärdsmeddelanden)
som du ska vidta för eventuell återanskaffning från leverantörer, överföringar mellan distributionslager eller
produktion. Om det redan finns återanskaffningsorder kan de förslagna åtgärderna vara att du till exempel ska öka
eller påskynda order som motsvarar förändringarna i efterfrågan.

Grunden för planeringsrutinen är beräkningen av brutto till netto. Nettobehoven styr släppningen av planerade
order, som planeras utifrån operationsföljdsinformation (tillverkade artiklar) eller ledtid på artikelkortet (inköpta
artiklar). Utsläppningsantalet för planerade order baseras på planeringsberäkningen och påverkas av parametrarna
som ställs in på de enskilda artikelkorten.

Som du ser i fältet Återanskaffningssystem på ett kort för lagerställeenhet, kan planeringssystemet konfigureras
till att skapa överföringsorder som balanserar leverans och behov mellan lagerställen.

Förutom sådana automatiska överföringsorder kanske du ibland behöver utföra en allmän flyttning av
lagerkvantiteter till en annan plats, oavsett befintligt behov. För det här syftet kan du skapa en överföringsorder



Planeringsparametrar

Andra viktiga planeringsfält
PlaneringsflexibilitetPlaneringsflexibilitet

manuellt för det antal som ska flyttas. För att vara säker på att planeringssystemet inte försöker att manipulera
denna manuella överföringsorder, måste du ange fältet Planeringsflexibilitet på raden eller raderna till Ingen.

Om du å andra sidan vill att planeringssystemet ska justera överföringsorderantalet och ange fältet
Planeringsflexibilitet till standardvärdet Obegränsad.

Planeringsparametrarna styr när och hur återskaffningen sker och hur mycket som ska återanskaffas beroende på
de olika inställningarna på artikelkortet (eller lagerställeenheten) och produktionsinställningarna.

Följande planeringsparametrar finns på artikeln eller kortet för lagerställeenheten:

Max. utjämningsperiod
Max. avvikelsekvantitet
Partiformningsmetod
Beställningspunkt
Beställningsgräns
Överflödesnivå
Tidsenhet
Partiackumuleringsperiod
Omplaneringsperiod
Beställningsantal
Säkerhetsledtid
Säkerhetslager
Monteringsmetod
Produktionsprincip

Följande beställningsprinciper finns på artikeln eller kortet för lagerställeenheten:

Min. partistorlek
Max. partistorlek
Partistorleksmultipel

Inställningsfälten för planering på sidan Produktionsinställningar inkluderar :

Dynamisk lägsta-nivå-kod
Aktuell efterfrågeprognos
Prognos på lagerställen
Standard säkerhetsledtid
Tom överflödesnivå
Prod.prog./nettobehov
Komp. vid lagerställe
Standard för max. utjämningsperiod
Max. avvikelsekvantitet

Mer information finns i Designdetaljer: Planläggningsparametrar

På de flesta leveransorder, till exempel produktionsorder, kan du välja obegränsad eller ingen i fältet
Planeringsflexibilitet på raderna.



VarningVarning

UndantagUndantag

NOTENOTE

Observera!Observera!

NOTENOTE

Anger om leveransen som representeras av produktionsorderraden tas i beaktande av planeringssystemet när ett
åtgärdsmeddelande beräknas. Om fältet innehåller alternativet Obegränsad, ingår raden när meddelandena
beräknas. Om fältet innehåller alternativet Ingen, är raden fast (går inte att ändra) och ingår inte när
åtgärdsmeddelandena beräknas.

Informationsfältet varning på sidan planeringsförslag informerar dig om att alla planeringsrader som skapats
för en ovanlig situation med text där användaren kan välja att få mer information. Följande typer av varningar
förekommer:

Nödsituation
Undantag
Observera!
Nödsituation

Varningen för nödsituation visas i två olika situationer:

Lagret är negativt på startdatumet för planeringen.
Det finns antedaterade försörjnings- eller behovshändelser.

Om lagernivån för en artikel är negativ på startdatumet för planeringen föreslår systemet en nödleveransorder för
det negativa antalet med leverans på startdatumet för planeringen. I varningstexten anges startdatumet och
antalet i nödordern.

Eventuella dokumentrader med förfallodatum före startdatumet för planeringen konsolideras i en
nödleveransorder för artikeln med leverans på startdatumet för planeringen.

Undantagsvarningen visas om det planerade disponibla lagret sjunker under nivån för säkerhetslagret.

Planeringssystemet föreslår en leveransorder för att uppfylla behovet på förfallodatumet. I varningstexten framgår
vilket antal som gäller för artikelns säkerhetslager och det datum då det understigs.

Att bryta säkerhetslagrets nivå betraktas som ett undantag eftersom det inte bör inträffa om beställningspunkten
har ställts in korrekt.

Tillgången på planeringsrader med undantagsvarningar ändras normalt inte enligt planeringsparametrarna. I stället föreslår
planeringssystemet endast en försörjning för att täcka det exakta efterfrågade antalet. Du kan dock ange att
planeringskörningen ska följa vissa planeringsparametrar för planeringsrader som ska kopplas till vissa varningar. Mer
information finns i avsnittet om planeringsparametrar för undantagvarningar i Skapa inköpsförslag - planeringsförslag. .

Den här varningen visas i två olika situationer:

Startdatumet för planeringen ligger tidigare än arbetsdatumet.
Planeringsraden föreslår att en släppt inköps- eller produktionsorder ändras.

Vid planering av rader med varningar är fältet Acceptera åtgärdsmeddelande inte markerat, eftersom planeraren
förväntas att undersöka dessa rader innan planen utförs.



Se även
Designdetaljer: Leveransplanering
Planerad
Ställa in Produktion
Produktion
Lagersaldo
Inköp
Skapa metodtips: leveransplanering
Arbeta med Business Central



Lägga ut legotillverkning för produktion
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Produktionsgrupper för legotillverkning

Fält för produktionsgrupper för legotillverkningFält för produktionsgrupper för legotillverkning

Operationsföljder som använder produktionsgrupper för underkontraktOperationsföljder som använder produktionsgrupper för underkontrakt

Legotillverkningsvalda operationer till leverantör är vanligt i många tillverkningsföretag. Legotillverkning kan vara
sällan förekommande eller en integrerad del i alla produktionsprocesser.

Business Central ger flera verktyg som kan användas för att hantera legotillverkning:

Produktionsgrupper med tilldelad leverantör: Med den här funktionen kan du upprätta en produktionsgrupp
som är associerad med en leverantör (underleverantör). Detta kallas för en produktionsgrupp för
legotillverkning. Du kan ange en produktionsgrupp för legotillverkning i en operationsföljd, vilket gör att du på
ett enkelt sätt kan bearbeta legoaktiviteten. Dessutom kan kostnaden för operationen anges på
operationsföljdsnivå eller produktionsgruppsnivå.
Produktionsgrupper kostnadsbaserade på enheter eller tid: Med den här funktionen kan du ange om
kostnaderna som är associerade med produktionsgruppen baseras på produktionstiden eller en fast kostnad per
enhet. Även om underleverantörer oftast använder en fast kostnad per enhet för att debitera kostnaden för
tjänsten, kan båda alternativ hanteras i programmet (produktionstid och fast kostnad per enhet).
Legotillverkningskalkylark: Med den här funktionen kan du söka efter de produktionsorder som innehåller
material som är klart att skickas till en underleverantör, och automatiskt skapa inköpsorder för
legotillverkningsoperationer från verksamhetsföljder för produktionsorder. Inköpsorderkostnader bokförs
automatiskt i produktionsordern under bokföringen av inköpsordern. Endast produktionsorder med statusen
Släppt kan kommas åt och användas från ett legotillverkningsförslag.

Produktionsgrupper för legotillverkning är inställda på samma sätt som vanliga produktionsgrupper med extra
information. Dessa produktionsgrupper tilldelas till verksamhetsföljder på samma sätt som andra
produktionsgrupper.

I fältet Underleverantörsnr anges produktionsgruppen som en produktionsgrupp för underkontrakt. I fältet kan
du ange numret på den underleverantör som levererar till produktionsgruppen. Fältet kan användas för att hantera
externa produktionsgrupper som tillverkar under kontrakt.

Om du lägger ut arbete på legotillverkning hos en leverantör med olika taxor för varje process markerar du fältet
Specifik styckkostnad. Då kan du lägga upp en kostnad på varje verksamhetsföljdsrad och på så sätt spara tid än
om du i stället hade fått ange informationen på nytt på varje inköpsorder. Kostnaden på verksamhetsföljdsraden
används i bearbetningen i stället för kostnaden i produktionsgruppens kostnadsfält. Om du aktiverar Specifik
styckkostnad kan kostnader för leverantören beräknas utifrån verksamhetsföljdsoperationen.

Om du lägger ut arbete på legotillverkning med en enda taxa per leverantör, lämnar du fältet Specifik
styckkostnad tomt. Kostnaderna kommer att läggas upp när du fyller i fälten Inköpspris, Indirekt kostnad % och
Omkostnad.

Du kan använda produktionsgrupper för underkontrakt för operationer i verksamhetsföljder på samma sätt som
vanliga produktionsorder.

Du kan ställa in en verksamhetsföljd som använder en extern produktionsgrupp som standardverksamhetssteg. Du
kan alternativt ändra verksamhetsföljden för en särskild produktionsorder så att en extern operation inkluderas.
Detta kan vara bra att använda sig av i nödsituationer, till exempel när en server inte fungerar eller under en period



Beräkna legotillverkningskalkylark och skapa inköpsorder för
underkontrakt

NOTENOTE

Beräkna legotillverkningskalkylarkBeräkna legotillverkningskalkylark

Så här skapar du en inköpsorder för underkontraktSå här skapar du en inköpsorder för underkontrakt

Bokföra inköpsorder för underkontrakt

C a u t i o nC a u t i o n

med större arbetsbelastning när arbetet som normalt utförs internt måste läggas ut på en underleverantör.

Mer information finns i Skapa verksamhetsföljder.

När du har beräknat legotillverkningskalkylarket skapas relevant dokument, i det här fallet en inköpsorder.

Sidan Legotillverkningskalkylark fungerar som Planeringsförslag genom att beräkna den nödvändiga
leveransen, i inköpsordern för det här fallet, som du granskar i kalkylarket och skapa den med funktionen Verkställ
åtgärdsmeddelande.

Endast produktionsorder med statusen Släppt kan kommas åt och användas från ett legotillverkningskalkylark.

1. Välj ikonen  och ange Legotillverkningsförslag och välj sedan relaterad länk.

2. Om du vill beräkna kalkylarket väljer du åtgärden Beräkna kalkylark.

3. På sidan Beräkna utlego ställer du in filter för de operationerna eller produktionsgrupperna där de utförs
för att beräkna endast relevanta produktionsorder.

4. Välj knappen OK.

Granska raderna på sidan legotillverkningsförslag. Informationen i det här förslaget kommer från
produktionsordern och operationsföljdsraderna för produktionsordern, och skickas vidare till inköpsordern
när den skapas. Du kan ta bort en rad i legotillverkningsförslaget utan att påverka den ursprungliga
informationen, precis som med andra förslag. Informationen visas på nytt nästa gång du kör funktionen
Beräkna utlego.

1. Välj ikonen  och ange Legotillverkningsförslag och välj sedan relaterad länk.
2. Välj Verkställ åtgärdsmeddelande i gruppen Process på fliken Åtgärder.
3. Markera fältet Skriv ut inköpsorder om du vill skriva inköpsordern när den skapas.
4. Välj knappen OK.

Endast en inköpsorder skapas om alla legotillverkningsoperationer ska skickas till samma leverantör.

Den kalkylarksrad som användes för att skapa en inköpsorder tas bort från kalkylarket. När en inköpsorder har
skapats kommer den inte att visas i kalkylarket igen.

När du har skapat inköpsorder för underkontrakt kan du bokföra dessa. När ordern tas emot bokförs en
kapacitetstransaktion i produktionsordern och när ordern faktureras bokförs den direkta kostnaden för
inköpsordern i produktionsordern.

När inköpsordern bokförs som inlevererad bokförs en utflödesjournalrad automatiskt för produktionsordern. Detta
gäller endast om legotillverkningsoperationen, är den sista operationen i verksamhetsföljden för
produktionsordern.

Bokföra utflöde automatiskt för en pågående produktionsorder när underleverantörsartiklar tas emot kanske inte



Så här bokför du en inköpsorder för underkontrakt:

C a u t i o nC a u t i o n

Se även

är önskvärt. Anledningar för det kan vara att det förväntade utflödeantalet som bokförs kan skilja sig från det
faktiska antalet och att bokföringsdatumet för det automatiska utflödet är missvisande.

För att undvika att förväntade utdata för en produktionsorder bokförs när legotillverkningsinköp tas emot,
kontrollera att legotillverkningsoperationen inte är den sista. Alternativt infogar du en ny sista åtgärd för det sista
utflödesantalet.

1. Välj ikonen  och ange Inköpsorder och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna den inköpsorder som skapades från legotillverkningskalkylarket.

På inköpsorderraderna ser du samma information som i kalkylarket. Fälten Prod. Ordernr, Prod. Radnr,
Operationsnr, och Prod.gruppsnr fylls i automatiskt med information från den ursprungliga
produktionsordern.

3. Välj åtgärden Bokföra.

När inköpsordern bokförs som inlevererad bokförs en utflödesjournalrad automatiskt för produktionsordern. Detta
gäller endast om legotillverkningsoperationen, är den sista operationen i verksamhetsföljden för
produktionsordern.

Bokföra utflöde automatiskt för en pågående produktionsorder när underleverantörsartiklar tas emot kanske inte
är önskvärt. Anledningar för det kan vara att det förväntade utflödeantalet som bokförs kan skilja sig från det
faktiska antalet och att bokföringsdatumet för det automatiska utflödet är missvisande.

För att undvika att förväntade utdata för en produktionsorder bokförs när legotillverkningsinköp tas emot,
kontrollera att legotillverkningsoperationen inte är den sista. Alternativt infogar du en ny sista åtgärd för det sista
utflödesantalet.

När inköpsordern faktureras bokförs inköpskostnaden för inköpsordern i produktionsordern.

Produktion
Ställa in Produktion
Planerad
Lagersaldo
Inköp
Arbeta med Business Central



Planera med och utan lagerställen.
2019-10-14 • 3 minutes to read

Behov vid lagerställe

NOTENOTE

Behov vid tomt lagerställe

Vid planering med eller utan lagerställekod på behovsrader, fungerar planeringssystemet på ett okomplicerat sätt
när :

behovsraderna alltid har lagerställekoder och systemet helt och hållet använder lagerställeenheter, inklusive den
relevanta lagerställekonfigurationen.
behovsraderna aldrig har lagerställekoder och systemet inte använder lagerställeenheter eller någon
lagerställekonfiguration (se det sista scenariet nedan).

Om behovsraderna ibland har lagerställekoder och ibland inte, kommer planeringssystemet att följa vissa regler
beroende på konfigurationen.

När planeringssystemet identifierar behov vid ett lagerställe (en rad med en lagerställekod) reagerar det på olika
sätt beroende på tre viktiga konfigurationsvärden.

När planeringen körs kontrolleras de tre konfigurationsvärdena i tur och ordning och planeringen sker därefter:

1. Är fältet Lagerställe ska finnas markerat?

Om ja, då:

2. Finns det en lagerställeenhet för artikeln?

Om ja, då:

Artikeln planeras enligt planeringsparametrarna på kortet för lagerställeenheten.

Om nej, då:

3. Innehåller fältet Komp. vid lagerställe den efterfrågade lagerställekoden?

Om ja, då:

Artikeln planeras enligt planeringsparametrarna på artikelkortet.

Om nej, då:

Artikeln planeras så här: Partiformningsmetod = Parti-för-parti, Ta med lager = Ja, alla andra
planeringsparametrar = Tom. (De artiklar som använder partiformningsmetoden Order fortsätter att
använda Order samt andra inställningar.)

Detta minimialternativ täcker bara det exakta behovet. Alla planeringsparametrar som har definierats ignoreras.

Se variationerna i scenarierna nedan.

Även om kryssrutan Lagerställe är markerat, tillåter systemet att rader skapas utan lagerställekod – vilka också
kallas för TOM. Detta är en avvikelse för systemet eftersom det har olika konfigurationsvärden som har justerats



Konfiguration 1:Konfiguration 1:

Fall 1.1: Behov finns vid lagerställe Fall 1.1: Behov finns vid lagerställe RÖDRÖD

Fall 1.2: Behov finns vid lagerställe Fall 1.2: Behov finns vid lagerställe BLÅBLÅ

Fall 1.3: Behov finns vid lagerställe Fall 1.3: Behov finns vid lagerställe GRÖNGRÖN

Fall 1.4: Behov finns vid lagerställe Fall 1.4: Behov finns vid lagerställe TOMTOM

Konfiguration 2:Konfiguration 2:

Fall 2.1: Behov finns vid lagerställe Fall 2.1: Behov finns vid lagerställe RÖDRÖD

Fall 2.2: Behov finns vid lagerställe Fall 2.2: Behov finns vid lagerställe BLÅBLÅ

Konfiguration 3:Konfiguration 3:

Fall 3.1: Behov finns vid lagerställe Fall 3.1: Behov finns vid lagerställe RÖDRÖD

Fall 3.2: Behov finns vid lagerställe Fall 3.2: Behov finns vid lagerställe BLÅBLÅ

Fall 3.3: Behov finns vid lagerställe Fall 3.3: Behov finns vid lagerställe TOMTOM

Konfiguration 4:Konfiguration 4:

till att hantera lagerställen (se ovan) och därför kommer planeringsmotorn inte att skapa någon planeringsrad för
en behovsrad. Om fältet Lagerställe ska finnas inte är markerat men om något av de andra
konfigurationsvärdena för lagerstället har angetts, betraktas även detta som en avvikelse och planeringssystemet
reagerar genom att skicka ut "minimialternativet":
Artikeln planeras så här: Partiformningsmetod = Parti-för-parti ( Order förblir Order), Ta med lager = Ja, alla
andra planeringsparametrar = Tom.

Se variationerna i inställningsscenarierna nedan.

Lagerställe ska finnas = Ja
Lagerställeenheten är inställd på RÖD
Komp. vid lagerställe = BLÅ

Artikeln planeras enligt planeringsparametrarna på kortet för lagerställeenheten (inklusive möjlig överföring).

Artikeln planeras enligt planeringsparametrarna på artikelkortet.

Artikeln planeras så här: Partiformningsmetod = Parti-för-parti ( Order förblir Order), Ta med lager = Ja, alla
andra planeringsparametrar = Tom.

Artikeln planeras inte eftersom inget lagerställe har definierats på behovsraden.

Lagerställe ska finnas = Ja
Ingen lagerställeenhet finns
Komp. vid lagerställe = BLÅ

Artikeln planeras så här: Partiformningsmetod = Parti-för-parti ( Order förblir Order), Ta med lager = Ja, alla
andra planeringsparametrar = Tom.

Artikeln planeras enligt planeringsparametrarna på artikelkortet.

Lagerställe ska finnas = Ja
Ingen lagerställeenhet finns
Komp. vid lagerställe = BLÅ

Artikeln planeras så här: Partiformningsmetod = Parti-för-parti ( Order förblir Order), Ta med lager = Ja, alla
andra planeringsparametrar = Tom.

Artikeln planeras enligt planeringsparametrarna på artikelkortet.

Artikeln planeras så här: Partiformningsmetod = Parti-för-parti ( Order förblir Order), Ta med lager = Ja, alla
andra planeringsparametrar = Tom.

Lagerställe ska finnas = Ja



Fall 4.1: Behov finns vid lagerställe Fall 4.1: Behov finns vid lagerställe BLÅBLÅ

Fall 4.2: Behov finns vid lagerställe Fall 4.2: Behov finns vid lagerställe TOMTOM

Se även

Ingen lagerställeenhet finns
Komp. vid lagerställe = TOM

Artikeln planeras så här: Partiformningsmetod = Parti-för-parti ( Order förblir Order), Ta med lager = Ja, alla
andra planeringsparametrar = Tom.

Artikeln planeras enligt planeringsparametrarna på artikelkortet.

Som du ser i det sista scenariet, går det bara att korrigera resultat från en behovsrad utan lagerställekod genom att
inaktivera alla konfigurationsvärden för lagerställena. Det enda sättet att få stabila planeringsresultat för behov vid
lagerställen är att använda lagerställeenheter.

Om du ofta planerar för behov vid lagerställen rekommenderas det starkt att du använder funktionen
Lagerställeenheter.

Planerad
Ställa in Produktion
Produktion
Lagersaldo
Inköp
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Skapa en efterfrågeprognos
2019-10-14 • 4 minutes to read

Försäljningsprognoser och produktionsprognoser

Komponentprognos

Du kan skapa försäljnings- och produktionsprognoser på sidan efterfrågeprognos.

Prognosfunktionen används för att skapa prognostiserat behov, faktiskt behov skapas från försäljnings - och
produktionsorder. Under tiden som produktionsprogrammet skapas nettoberäknas prognosen mot försäljnings -
och produktionsorder. Alternativet Komponent på prognosen avgör vilken typ av krav som bör beaktas i
nettoberäkningen. Om prognosen gäller en försäljningsartikel, nettoberäknas endast försäljningsorder för
prognosen. Om den är för komponenter, nettoberäknas bara den härledda efterfrågan från
produktionsorderkomponenter i prognosen.

Med prognoser kan företaget skapa hypotetiska scenarier och på ett kostnadseffektivt sätt planera för och
tillgodose behov. Exakt och korrekt prognostisering kan vara avgörande för nivån av kundtillfredsställelse med
hänsyn till orderlöften och punktliga leveranser.

Funktionen för produktionsprognos kan användas för att skapa försäljnings- eller produktionsprognoser, i olika
kombinationer eller var för sig. De flesta företag som tillverkar mot order har t.ex. inga färdiga varor i lager
eftersom varje artikel tillverkas när den beställs. Det är viktigt att kunna förutse order (försäljningsprognos) för att
få en rimlig genomloppstid på de färdiga varorna (produktionsprognos). Komponentdelar med långa leveranstider
kan t.ex. försena produktionen om dessa inte har beställts eller finns i lager.

Försäljningsprognosen är försäljningsavdelningens bästa gissning om vad som kommer att säljas i framtiden,
och anges efter artikel och period. Försäljningsprognoser lämpar sig inte alltid för produktion.
Produktionsprognosen är produktionsplanerarens bedömning av hur många slutartiklar och härledda
delprodukter som ska produceras under en viss period för att uppfylla försäljningsprognosen.

I de allra flesta fall ändrar produktionsplanerare försäljningsprognosen så att denna stämmer med
produktionsvillkoren, men ändå uppfyller försäljningsprognosen.

Du skapar prognoser manuellt på sidan efterfrågeprognos. Flera prognoser kan särskiljas i systemet med hjälp
av namn och typ. Prognoser kan kopieras och redigeras efter behov. Observera att endast en prognos i taget
gäller för planering.

Prognosen består av ett antal poster som motsvarar artikelnummer, prognosdatum och prognostiserat antal.
Prognosen för en artikel täcker en period som definieras av prognosdatumet och prognosdatumet för nästa
(efterföljande) prognospost. Med hänsyn till planering bör det prognostiserade antalet vara tillgängligt vid
behovsperiodens start.

Du måste ange en prognos av typen Försäljningsartikel, Komponent eller Både och. Prognostypen
Försäljningsartikel används för försäljningsprognoser. Produktionsprognosen skapas med hjälp av typen
Komponent. Prognostypen Både och används endast för att ge planeraren en översikt över både försäljnings- och
produktionsprognosen. Prognostransaktioner kan inte redigeras med det här alternativet. När du anger
prognostyperna här, kan du använda samma kalkylblad för att ange försäljningsprognosen som du använder för
att ange en produktionsprognos, och använda samma blad för att visa båda prognoser samtidigt. Observera att
dessa olika indata (försäljning och produktion) bearbetas olika i systemet vid beräkning av planering, beroende på
artikel-, tillverknings- och produktionsinställningarna.



Prognosperioder

Prognos efter lagerställen

Att skapa en efterfrågeprognos

Komponentprognosen kan ses som en alternativ prognos med hänsyn till en överordnad artikel. Detta kan t.ex.
vara användbart om planeraren kan uppskatta behovet av en komponent.

Komponentprognosen ska vara lika med eller mindre än det prognostiserade antalet försäljningsartiklar eftersom
komponentprognosen är utformad för att definiera alternativ för en överordnad artikel. Om
komponentprognosen är större än prognosen för försäljningsartikeln behandlas skillnaden mellan dessa två typer
av prognoser som oberoende behov.

Prognosperioden är giltig från startdatumet fram till det datum då nästa prognos börjar. Det här tidsintervallet ger
dig flera alternativ för att infoga behov på ett särskilt datum i en period. Du rekommenderas därför att inte ändra
prognosperiodens omfattning om du inte vill flytta alla prognostransaktioner till startdatumet för den här
perioden.

Detta kan anges i produktionsinställningarna om du vill filtrera prognos efter lagerställe när en plan beräknas.
Observera dock att den övergripande prognosen kanske inte är representativ om du granskar lagerställebaserade
prognoser var för sig.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange efterfrågeprognos och välj sedan relaterad länk.

2. På snabbfliken Allmänt, välj en prognos i fältet efterfrågeprognosnamn. Flera prognoser kan särskiljas
med hjälp av namn och prognostyp.

3. Gå till fältet Lagerställefilter och markera den plats som den här prognosen ska gälla för.

4. Gå till fältet Prognostyp och markera Försäljningsartikel, Komponent eller Både och. Om du väljer
Försäljningsartikel eller Komponent kan du redigera antalet utifrån period. Om du väljer Både och kan
du inte redigera antalet, men du kan klicka på listpilen och granska efterfrågeprognostransaktionerna.

5. Ange ett datumfilter om du vill begränsa mängden information som visas.

6. Gå till snabbfliken Matris för efterfrågeprognos och ange prognosantalet för Försäljningsartikel eller
Komponent för olika perioder.

7. Gå till snabbfliken Matrisalternativ och ange tidsintervallet i fältet Visa per för att ändra perioden som
visas i respektive kolumn. Du kan välja mellan följande intervall: Dag, Vecka, Månad, Kvartal, År eller
Bokföringsperiod som ställs in i Ekonomihantering.

Det kan vara värt att fundera på vilket tidsintervall du vill använda för framtida prognoser så att tidsintervallen är
konsekventa. När du anger ett prognosantal börjar detta prognosantal att gälla på den första dagen i det
tidsintervall som du väljer. Om du till exempel väljer månad som tidsintervall, anger du prognosantalet på den första
dagen i månaden. Om du väljer kvartal, anger du antalet på den första dagen i den första månaden i kvartalet.

8. I fältet Visa som väljer du hur prognosantalet ska visas för tidsintervallet. Om du väljer Nettoförändring
visas nettoförändringen i saldot för tidsintervallet. Om du väljer Saldo t.o.m. datum visar sidan saldot per
den sista dagen i tidsintervallet.



NOTENOTE

Se även

Du kan också redigera en befintlig prognos. På sidan Matris för efterfrågeprognos väljer du åtgärden Kopiera
efterfrågeprognos och fyller i sidan efterfrågeprognos med en befintlig prognos. Du kan sedan redigera antalet.
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Så här skapar du produktionsorder från
försäljningsorder
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här skapar du produktionsorder från försäljningsorder

Se även

Du kan skapa produktionsorder för producerade artiklar direkt från försäljningsorder.

1. Välj ikonen  och ange Försäljningsorder och välj sedan relaterad länk.
2. Markera den försäljningsorder som du vill skapa en produktionsorder för.
3. Välj åtgärden Planerad. På sidan Förs.orderplanering kan du visa dispositionen för artikeln på i ordern.
4. Välj åtgärden Skapa prod.order.
5. Välj status och ordertyp.
6. Välj Ja för att skapa produktionsordern.

Du kan även välja att skapa en projektproduktionsorder. Mer information finns i Så här kan du planera
projektorder.
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Planera projektorder
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här skapar du en projektproduktionsorder

NOTENOTE

Se även

Den här planeringsåtgärden påbörjas från en försäljningsorder, och inställningarna på sidan Förs.orderplanering
används. När du har skapat en projektproduktionsorder kan du planera den ytterligare med hjälp av sidan
Orderplanering.

1. Välj ikonen  och ange Försäljningsorder och välj sedan relaterad länk.

2. Markera den försäljningsorder som motsvarar produktionsprojektet och välj sedan åtgärden planering.

3. På sidan Förs.orderplanering väljer du åtgärden Skapa prod.order.

4. På sidan Skapa order från försäljning markerar du Ordertyp i Prod.order per order.

5. Välj Ja.

6. Välj ikonen  och ange Produktionsorder och välj sedan relaterad länk.

7. Öppna den produktionsorder som du skapade nyss.

Observera att fältet Ursprungstyp för produktionsordern visas Försäljningshuvud, och ordern innehåller
flera rader (en för varje försäljningsradartikel som måste skapas).

8. Välj åtgärden Planerad.

9. På sidan Orderplanering väljer du åtgärden uppdatera för att beräkna det nya behovet.

Orderhuvudraden för projektordern visas, och alla rader med ouppfyllda behov expanderas under den. Även om
produktionsordern innehåller rader för flera producerade artiklar så visas det totala behovet för alla
produktionsorderrader under en orderhuvudrad på sidan Orderplanering, och det ursprungliga kundnamnet
visas. Du kan nu fortsätta med att planera för behovet enligt beskrivningen i Planera ny behovsorder efter order.

Behovsrader i projektproduktionsordern, som har Prod. Order i sitt Återanskaffningssystem -fält, motsvarar
underliggande produktionsorder. När du har genererats dessa produktionsorder, måste du återigen beräkna en plan på sidan
Orderplanering för att identifiera några ouppfyllda komponentbehov för dem. I så fall visas de som behovsrader under en
typisk rad i ett produktionsorderhuvud, dvs. att projektrelationen inte längre visas på sidan. Men om du använder
orderspårningsfunktionen kan du se bakåt och framåt i alla leveransorder som skapas under den ursprungliga
försäljningsordern.
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Planera ny behovsorder efter order
2019-10-14 • 5 minutes to read

Så här planerar du för ett nytt produktionsorderbehov

Så här planerar du för valfritt nytt behov

Den här planeringsuppgiften kan utföras på sidan Orderplanering där du kan se alla nya behov samt
tillgänglighetsinformation och förslag om leverans. Du ser allt du behöver veta och har tillgång till alla verktyg du
behöver för att effektivt kunna planera hur du ska möta behov från försäljningsrader och komponentrader och
direkt skapa olika typer av leveransorder.

Du kan gå till sidan Orderplanering på två sätt beroende på vad ditt fokus: från en order som du vill planera för
särskilt eller i batch-läge när du vill planera för alla och nya behov.

1. Välj ikonen  och ange Planerade produktionsorder och välj sedan relaterad länk. (Du kan utföra dessa steg
för en planerad, fast planerad eller släppt produktionsorder).

2. Öppna produktionsordern som du vill planera för och välj sedan åtgärden Planering.
3. På sidan Orderplanering väljer du åtgärden Skapa inköpsförslag.

Sidan visar planeringsrader enligt visningsfiltret Produktionsbehov, dvs komponentrader med ouppfyllda behov
från alla befintliga produktionsorder. Behov för endast en produktionsorder visas inte eftersom det är nödvändigt
att planera för en produktionsorder med en översikt över behoven för möjliga tidigare komponentrader.
Planeringsraderna för produktionsorder som du öppnade fönstret från expanderas.

ALTERNATIV DESCRIPTION

Antal på andra lagerställen Visar om artikeln finns på ett annat lagerställe. I så fall kan
du söka efter den och markera den.

Ersättningar finns Visar om en ersättningsartikel har skapats för artikeln. I så
fall kan du söka efter den och markera den. Observera att
den här funktionen bara kan användas för komponenter,
dvs från behovsrader av typen Produktion.

Disponibelt antal Visar den totala tillgängligheten för artikeln
(Lagerutveckling över tiden).

Tidigast disponibelt den Visar införseldatum för en inkommande leveransorder
som kan täcka behovskvantiteten, men på ett datum som
är senare än behovsdatumet.

1. Välj ikonen  och ange Orderplanering och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan Orderplanering väljer du åtgärden Skapa inköpsförslag.

3. Välj knappen Expandera (+) framför datumet i fältet Behövd datum om du vill se de underliggande
planeringsraderna som motsvarar behovsrader med otillräcklig tillgänglighet.

4. Du kan se värden för varje expanderad planeringsrad (behovsrad) i informationsfält längst ned på sidan.

5. I fältet Återanskaffningssystem väljer du vilken typ av leveransorder som ska skapas.



ALTERNATIV DESCRIPTION

Inköp Skapar en inköpsorder.

Överföring Skapar en överföringsorder.

Prod.order Skapar en produktionsorder.

NOTENOTE

NOTENOTE

Standardvärdet är värdet på artikelkortet (eller kortet för lagerställeenhet), men du kan ändra det till något
av följande tre alternativ:

I fönstret Leverera från måste du välja ett värde enligt det återanskaffningssystem som du har markerat.

Om fältet inte fylls i visas ett felmeddelande när du använder funktionen Skapa leveransorder, och ingen
leveransorder skapas för den aktuella planeringsraden. Detta gäller inte om återanskaffningssystemet är Prod.order.

6. I fältet Leverera från kan du söka i lämplig lista och välja varifrån leveransen ska ske:

Om återanskaffningssystemet är Inköp görs sökningen med sökknappen på sidan
Artikelleverantörskatalog.
Om återanskaffningssystemet är Överföring görs sökningen med sökknappen på sidan
Lagerställelista.

Om artikeln finns på ett annat lagerställe visas ett värde i fältet Antal på andra lagerställen längst ned,
och du kan då söka efter och markera det lagerställe som artikeln ska levereras från när du skapar
överföringsordern.

Om det finns en ersättningsartikel för artikeln som behövs visas värdet Ja i fältet Ersättningar finns, och
du kan då söka på sidan Artikelersättningstrans. och markera ersättningsartikeln.

7. Markera kryssrutan Reservera om du vill skapa en reservation mellan leveransordern som du skapar och
den behovsrad som den skapas för. Som standard är fältet tomt.

Du kan bara markera den här kryssrutan om artikeln har Valfri eller Alltid i fältet Reservera på artikelkortet för
artikeln.

8. I fältet Kvant. mot order kan du ange den kvantitet som ska anges på leveransordern som du skapar.
Standardvärdet är samma kvantitet som i fältet Behövt antal. Men du kan ange ett högre eller lägre värde
utifrån din kunskap om behovssituationen. Om du till exempel, ser du på sidan Orderplanering att flera ej
relaterade behovsrader är för samma inköpta artikel, och, dessa är kring samma datum, kan du kan
konsolidera dessa genom att ange den totala behovskvantiteten i fältet Antal i order på en rad och sedan
ta bort andra, föråldrade planeringsrader för artikeln.

9. I fälten Förfallodatum och Orderdatum kan du ange de datum som ska gälla för de leveransorder som
skapas.

De här två fälten är beroende av varandra i enlighet med värdet i fältet Standard säkerhetsledtid som
finns på sidan Produktionsinställningar. Som standard är värdet för Förfallodatum detsamma som för
Behovsdatum, men du kan ändra detta om du vill.



NOTENOTE

Så här skapar du leveransorder

NOTENOTE

Se även

Om du anger ett senare datum än behovsdatumet får du ett varningsmeddelande.

ALTERNATIV DESCRIPTION

den aktiva raden Skapa en leveransorder för den rad där markören finns.

den aktiva ordern Skapa en leveransorder för alla rader i ordern där
markören finns.

Alla rader Skapa leveransorder för alla rader på sidan
Orderplanering.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Planerade produktionsorder och välj sedan relaterad länk. Du kan utföra dessa
steg för en planerad, fast planerad eller släppt produktionsorder.

2. Öppna produktionsordern som du vill planera för och välj sedan åtgärden Planering.

3. Placera markören på en planeringsrad och klicka på åtgärder Skapa order.

4. På sidan Skapa leveransorder på snabbfliken Orderplanering , i fältet Skapa order för, markera ett av
följande alternativ.

5. På snabbfliken Alternativ anger du vilken typ av leveransorder, eller inköpsförslagsrader, som ska skapas.

De inställningar som du gör på sidan Skapa leveransorder sparas under ditt användar-ID, och de visas igen nästa
gång du öppnar sidan.

6. Klicka på OK när du vill skapa angivna leveransorder eller inköpskalkylarksrader.

Nu har du planerat för de ouppfyllda behoven genom att skapa motsvarande leveransorder. Exakt hur du ska
arbeta med sidan Orderplanering beror på vad som gäller i just ditt företag.

När du är klar med planeringen på sidan Orderplanering, och du till exempel har angett ett alternativt sätt att
leverera kvantiteten, kan du fortsätta med att skapa leveransorder för en eller flera av planeringsraderna.

De leveransorder som du skapar kan innebära att nya beroende behov uppstår, till exempel behov av underliggande
produktionsorder, och därför bör du klicka på Skapa inköpsförslag igen för att identifiera dessa behov och hantera dem
innan du går vidare i listan.

Planerad
Ställa in Produktion
Produktion
Lagersaldo
Inköp
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Kör komplett planering, nettobehov och
produktionsplan
2019-10-14 • 8 minutes to read

Metoder för att skapa en plan

Begreppen "Skapa inköpsförslageringsförslag" eller "beräkna nettobehov" syftar på beräkningen av
produktionsprogram och materialbehov baserat på faktiskt och prognostiserat behov. I planeringssystemet
beräknas antingen produktionsprogrammet eller nettobehovet, eller så beräknas båda på samma gång.

Nettobehov är beräkningen av en produktionsplan baserat på faktiskt behov och efterfrågeprognosen.
Beräkningen av produktionsprogrammet används för slutartiklar som har en prognosrad eller en
försäljningsorderrad. Dessa artiklar kallas för "nettobehovsartiklar" och identifieras dynamiskt när beräkningen
startar.
Produktionsplan är beräkningen av materialbehov baserat på faktiskt behov av komponenter och
efterfrågeprognosen på komponentnivå. Produktionsplanen beräknas endast för artiklar som inte är
nettobehovsartiklar. Det övergripande syftet med produktionsplanen är att tillhandahålla tidsfasade formella
planer, utifrån artikel, för att leverera rätt artikel i rätt tid, på rätt plats och i rätt antal.

De planeringsalgoritmer som används för både nettobehov och produktionsplanen är identiska.
Planeringsalgoritmerna berör nettobehovsberäkning, återanvändning av befintliga återanskaffningsorder och
åtgärdsmeddelanden. Planeringssystemprocessen används för att söka efter vad som behövs eller kommer att
behövas (efterfrågan) och vad som finns i lager eller förväntas finnas i lager (tillgång). Åtgärdsmeddelanden
skapas i Business Central när dessa kvantiteter kvittas mot varandra. Åtgärdsmeddelanden innehåller förslag om
att skapa en ny order, ändra en orderorder (antal eller datum) eller annullera en order som redan är lagd.
Begreppet "order" inbegriper inköpsorder, monteringsorder, produktionsorder och överföringsorder.

Länkar som skapas med planeringsmotorn mellan ett behov och dess relaterade tillgång kan spåras på sidan
Orderspårning. Mer information finns i Spåra relationer mellan tillgång och efterfrågan.

Inställningen av artikelkort, monteringsstrukturer, produktionsstrukturer och verksamhetsföljder påverkar i hög
grad att planeringsresultaten blir rätt.

Beräkna fullständig plan: Med den här funktionen bearbetas eller förnyas materialplanen. Den här processen
startar när du tar bort alla planerade leveransorder som för närvarande har laddats. Alla poster i databasen
planeras på nytt.
Beräkna nettoförändringsplan: Med den här funktionen bearbetas en nettoförändringsplan. Artiklar tas med
i nettoförändringsplaneringen från två typer av förändringar :

Hämta åtgärdsmeddelanden: Den här funktionen fungerar som ett verktyg för planering på kort sikt genom
att utfärda åtgärdsmeddelanden för att uppmärksamma användaren om eventuella ändringar som har
genomförts sedan den senaste fullständiga planen eller nettoförändringsplanen beräknades.

Förändringar i tillgång/efterfrågan: Dessa omfattar förändringar i kvantiteter i försäljningsorder,
efterfrågeprognosen, monteringsorder, produktionsorder eller inköpsorder. En oplanerad förändring av
lagernivån betraktas också som en kvantitetsförändring.
Förändringar av planeringsparameter: Dessa omfattar förändringar i säkerhetslager,
beställningspunkt, verksamhetsföljd, strukturlista och förändringar i beräkningen av tidsenhet eller
ledtid.

Med varje planeringsmetod genererar Business Central kalkylarkstransaktioner med förmodad oändlig kapacitet.



IMPORTANTIMPORTANT

Så här beräknar du planeringsförslaget

Produkktionsgruppers och maskingruppers kapacitet beaktas inte när du utvecklar scheman.

Funktionen Beräkna fullständig plan är den vanligaste processen. Funktionerna Skapa inköpsförslag och Verkställandet av
åtgärdsmeddelanden kan användas för att köra beräkningen av nettoförändringsplanen.

Planen för funktionen Hämta åtgärdsmeddelanden kan köras mellan körningarna av nettoförändringsplanen och den
fullständiga planen för att hämta en ögonblicksbild av den påverkan som planförändringarna har. Den är däremot inte tänkt
som en ersättning till nettoförändringsplanen eller den fullständiga planen.

FÄLT BESKRIVNING

Prod.program Välj att initialisera beräkningen av ett produktionsprogram.
Artiklar med öppna försäljningsorder eller
efterfrågeprognoser tas med i beräkningen.

Nettobehov Välj att initialisera beräkningen av
materialbehovsplaneringen. Artiklar med beroende behov
tas med i den här beräkningen. Prod.program och
Nettobehov körs normalt samtidigt. Om du vill köra
produktionsplanen och nettobehovet samtidigt, måste du
markera fältet Prod.plan./nettobehov på snabbfliken
Planering på sidan Produktionsinställningar.

Fr.o.m.-datum Orderdatumet används för att utvärdera
lagerdispositionen. Om lagersaldot för en artikel är under
beställningspunkten framåtplaneras en
återanskaffningsorder automatiskt i systemet från det här
datumet. Om saldot för en artikel är under värdet för
säkerhetslager (per startdatumet) bakåtplaneras en
återanskaffningsorder som förfaller på startdatumet för
planeringen.

T.o.m.-datum Det här är slutdatumet för planeringshorisonten. Varken
tillgång eller efterfrågan beaktas efter det här datumet.
Om beställningscykeln för en artikel sträcker sig efter
slutdatumet, är den giltiga planeringshorisonten för
artikeln lika med order datum + beställningscykel.

Planeringshorisonten är den tidsperiod som planen
omfattar. Om horisonten är för kort, innebär det att
artiklar med en längre ledtid inte beställs i tid. Om den är
för lång, innebär det att för mycket tid läggs ned på att
granska och bearbeta information som troligtvis förändras
innan den behövs. Du kan ange en planeringshorisont för
produktion och en längre horisont för inköp, även om
detta inte är ett krav. Du bör ställa in en
planeringshorisont för inköp och produktion så att den
täcker den ackumulerade ledtiden för komponenter.

1. Välj ikonen  och ange Planeringsförslag och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Beräkna fullständig plan för att öppna sidan Skapa inköpsförslag.

3. Fyll i fälten enligt beskrivningen i följande tabell på snabbfliken Alternativ.



Så här kan du verkställa åtgärdsmeddelanden

Stoppa och visa första felet Markera om du vill att planeringskörningen ska avslutas så
snart den stöter på ett fel. På samma gång visas ett
meddelande med information om felet (det första). Om
det finns ett fel, kommer endast de planeringsrader som
utfördes innan felet påträffades att visas i
planeringsförslaget. Om du inte markerar fältet, kommer
batchjobbet Skapa inköpsförslag att fortsätta köras tills
det har slutförts, och eventuella fel kommer inte att
avbryta batchjobbet. Om ett eller flera fel inträffar visas ett
meddelande när jobbet är klart om hur många artiklar
som påverkas. Sidan Logg över planeringsfel öppnas
därefter för att visa mer information om felet och länkar till
de artikelkort som påverkas.

Använd prognos Välj en prognos som ska inkluderas som efterfrågan när
batch-jobbet körs. Standardprognosen ställer du in på
snabbfliken Planering på sidan
Produktionsinställningar.

Undanta prognos före Definiera hur mycket av den valda prognosen som ska
inkluderas i planeringskörningen. Detta gör du genom att
ange ett datum före i vilket efterfrågan inte inkluderas, och
som i sin tur innebär att gammal information inte tas med.

Ta hänsyn till planeringsparametrar för
undantagsvarningar

Fältet väljs som standard.

Tillgången på planeringsrader med varningar ändras
normalt inte enligt planeringsparametrarna. I stället
föreslår planeringssystemet endast en försörjning för att
täcka det exakta efterfrågade antalet. Du kan dock ange
vissa planeringsparametrar för planeringsrader som ska
kopplas till vissa varningar.

FÄLT BESKRIVNING

4. På snabbfliken Artikel kan du ange filter och köra planeringsrutinerna utifrån på artikel, artikelbeskrivning
eller lagerställe.

5. Välj OK. Batch-jobbet körs och sedan fylls planeringsförslaget i med planeringsraderna.

FÄLT BESKRIVNING

Produktionsorder Ange hur du vill skapa produktionsorder. Du kan göra
detta direkt från planeringsradförslagen. Du kan skapa
antingen planerade eller fast planerade produktionsorder.

Monteringsorder Ange hur du vill skapa monteringsorder. Du kan göra
detta direkt från planeringsradförslagen.

1. På sidan Planeringsförslag väljer du åtgärden Verkställ åtgärdsmeddelande.

2. Ange hur du skapar leveranser på snabbfliken Alternativ. Fyll i fälten enligt beskrivningen i följande tabell.



Åtgärdsmeddelanden

NOTENOTE

Inköpsorder Ange hur du vill skapa inköpsorder. Du kan göra detta
direkt från planeringsradförslagen.

Om du väljer att kopiera planeringsradförslagen för
inköpsorder till inköpskalkylarket, väljer du mall- och
kalkylarksnamn här.

Överföringsorder Ange hur du vill skapa överföringsorder. Du kan göra detta
direkt från planeringsradförslagen.

Om du väljer att kopiera planeringsradförslagen för
överföringsorder till inköpskalkylarket, väljer du mall- och
kalkylarksnamn här.

Kombinera överföringsorder Markera om du vill kombinera överföringsorder.

Stoppa och visa första felet Markera om du vill att batch-jobbet Verkställ
åtgärdsmeddelande åtgärd. - Plan. ska avslutas så
snart ett fel påträffas. På samma gång visas ett
meddelande med information om felet (det första). Om
det finns ett fel, kommer endast de planeringsrader som
bearbetades innan felet påträffades att resultera i
leveransorder.

FÄLT BESKRIVNING

3. På snabbfliken Planeringsrad kan du ange filter för att begränsa antalet åtgärdsmeddelanden som ska
verkställas.

4. Välj OK.

Batch-jobbet tar bort raderna i planeringsförslaget när åtgärdsmeddelandena har verkställts. De övriga raderna
finns kvar i planeringsförslaget tills de antingen accepteras vid ett senare tillfälle eller tas bort. Du kan även ta bort
raderna manuellt.

Åtgärdsmeddelanden skickas av orderspårningssystemet när det inte går att uppnå balans inom det befintliga
ordernätverket. Åtgärdsmeddelanden kan ses som ett förslag på hur du kan bearbeta ändringar som återställer
jämvikten mellan tillgång och efterfrågan.

Genereringen av åtgärdsmeddelanden sker en nivå i taget, med hänsyn till varje artikels lägsta-nivå-kod. På så sätt
säkerställs att alla artiklar som är kopplade till eller kommer att vara kopplade till förändringar i tillgång och
efterfrågan tas i beaktande.

Användare kan upprätta dämpare för att undvika att få åtgärdsmeddelanden som är små, överflödiga eller
oviktiga. Dessa dämpare begränsar genereringen av åtgärdsmeddelanden till sådana meddelanden som innehåller
information om förändringar som överskrider den definierade kvantiteten eller definierat antal dagar.

När du har granskat åtgärdsmeddelandena och bestämt om du vill acceptera vissa eller alla föreslagna
förändringar, markerar du fältet Acceptera åtgärdsmeddelande och sedan är du klar att uppdatera planerna i
enlighet med dessa.

Ett åtgärdsmeddelande är ett förslag om att skapa en ny order, annullera en order eller ändra kvantiteten i eller datumet för
en order. Med order menas en inköpsorder, överföringsorder eller produktionsorder.



ÅTGÄRDSMEDDELANDE BESKRIVNING

Ny Om en efterfrågan inte kan tillgodoses genom
åtgärdsmeddelanden med förslag om att Ändra antal,
Omplanera eller Omplanera och ändra i befintliga order,
genereras åtgärdsmeddelandet Ny, vilket ger kalkylark om en
ny order. Dessutom skickas åtgärdsmeddelandet Ny om det
inte finns några befintliga leveransorder inom
beställningscykeln för artikeln i fråga. Med den här
parametern fastställs antalet perioder framåt och bakåt i
tillgänglighetsprofilen vid sökning efter en order att
omplanera.

Ändra antal När det inträffar en kvantitetsförändring för efterfrågan som
spåras till en leveransorder, genereras åtgärdsmeddelandet
Ändra antal, vilket anger att relaterad tillgång ska ändras så
att det motsvarar förändringen i efterfrågan. Om det uppstår
ny efterfrågan söker Business Central efter närmast befintliga
icke reserverade leveransorder inom beställningscykeln, och
skickar ett åtgärdsmeddelande om ändring för ordern.

Omplanera När det inträffar en ändring av datum för en leverans- eller
behovsorder som orsakar obalans i ordernätverket, skickas
åtgärdsmeddelandet Omplanera. Om det finns ett ett-till-
ett-samband mellan tillgång och efterfrågan, skickas ett
åtgärdsmeddelande med förslag om att leveransordern ska
flyttas i enlighet med detta. Om leveransordern täcker
behovet från fler än en försäljningsorder, omplaneras
leveransordern till datumet för det första behovet.

Omplanera och Ändra antal Om både datumen för och antalet på en order har ändrats, är
det nödvändigt att ändra planer med hänsyn till båda dessa
faktorer. Åtgärdsmeddelanden samlar båda dessa faktorer i ett
enda meddelande, Planera & ändra antal för att säkerställa
att balansen i ordernätverket återställs.

Annullera Om behov som har täckts på orderbasis tas bort, skickas ett
åtgärdsmeddelande om att annullera kopplade leveransorder.
Om behovet inte täcks på orderbasis, skapas ett
åtgärdsmeddelande för att ändra i ordern för att på så sätt
minska tillgången. Om en leveransorder inte efterfrågas när
åtgärdsmeddelandena genereras av användaren, till exempel
vid lagerjusteringar, skickar Business Central
åtgärdsmeddelandet Annullera i kalkylarket.

Se även

Följande åtgärdsmeddelanden genereras som svar på obalans i tillgång/efterfrågan.

Planerad
Ställa in Produktion
Produktion
Lagersaldo
Inköp
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Omplanera eller uppdatera produktionsorder direkt
2019-10-14 • 3 minutes to read

NOTENOTE

Så här planerar du om en produktionsorder

Funktionen Omplanera på produktionsorder används vanligtvis när du har lagt till eller ändrat komponenter som
utgör underliggande produktionsorder. Funktionen beräknar de ändringar som gjorts på komponent- och
verksamhetsföljdsrader, och artiklar på lägre produktionsstrukturnivåer beaktas. Detta innebär att nya
produktionsorder kan skapas för dessa artiklar.

Funktionen Omplanera utgår ifrån de ändringar som du har gjort på komponent- och verksamhetsföljdsrader, och
beräknar och planerar för eventuella nya behov för produktionsordern.

Funktioen uppdatera för produktionsorder används vanligtvis när du har gjort något av följande:

Skapat ett produktionsorderhuvud manuellt för att beräkna och skapa radinformation för första gången.
Gjort ändringar i produktionsorderhuvudet för att beräkna om all radinformation.

Uppdateringsfunktionen beräknar de ändringar som gjorts i ett produktionsorderhuvud, och
produktionsstrukturnivåer beaktas inte. Funktionen beräknar och initialiserar värdena på komponent- och
verksamhetsföljdsrader utifrån de standarduppgifter som har angetts i den tilldelade produktionsstrukturen och
verksamhetsföljden, och enligt den orderkvantitet och förfallodatum som har angetts i produktionsorderhuvudet.

Du kan antingen infoga produktionsorderraderna manuellt eller använda en funktion som beräknar
produktionsorderraderna från huvudet.

Om du använder funktionen Uppdatera för att omberäkna produktionsorderraderna kommer de gamla
produktionsorderraderna tas bort och nya beräknas.

ALTERNATIV DESCRIPTION

Tillbaka Beräknar verksamhetssekvensen baklänges från det
tidigaste möjliga slutdatumet, som definieras genom
förfallodatumet och/eller andra planerade ordrar, till det
senaste möjliga startdatumet. Obs! Det här är
standardalternativet, som fungerar i de flesta situationer.

1. Välj ikonen  och ange Fasta planerade prod.order och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna den produktionsorder som du vill omplanera.

3. På snabbfliken Rader väljer du åtgärden Rader och väljer sedan åtgärden Komponenter.

4. Lägg till en komponent som är en producerad artikel eller halvfabrikat.

5. Från produktionsordern väljer du åtgärden Omplanera.

På sidan Omplanera produktionsorder anger du vad som ska omplaneras och hur :

6. I fältet Planeringsriktning, välj ett av följande alternativ.



NOTENOTE

Så här uppdaterar du en produktionsorder

Framåt Beräknar verksamhetssekvensen framåt från det senaste
möjliga startdatumet, som definieras genom
förfallodatumet och/eller andra planerade ordrar, till det
tidigaste möjliga slutdatumet. Obs! Detta alternativ
fungerar endast för snabborder.

ALTERNATIV DESCRIPTION

ALTERNATIV DESCRIPTION

Inga nivåer Produktion på lägre nivåer beaktas inte. Detta innebär att
endast artikelns plan uppdateras (som vid en
uppdatering).

En nivå Planera för produktionsbehov på en nivå.
Produktionsorder kan skapas på första nivån.

Alla nivåer Planera för produktionsbehov på alla nivåer.
Produktionsorder kan skapas på alla nivåer.

7. I fältet Planera anger du om produktionsbehov för producerade artiklar i produktionsstrukturen ska
beräknas:

8. Välj En nivå och klicka på OK om du vill omplanera produktionsordern samt beräkna och skapa en ny
underliggande produktionsorder för det nya halvfabrikatet, om det inte är helt tillgängligt.

De ändringar som genomförs via funktionen Omplanering ändrar förmodligen kapacitetsbehovet i produktionsordern, och
du kan därför behöva planera om operationer när du har uppdaterat.

Om du har ändrat produktionsorderrader, komponenter eller verksamhetsföljdrader måste du också uppdatera
informationen i produktionsordern. I följande procedur beräknas komponenterna för en fast planerad
produktionsorder. Momenten är liknande för verksamhetsföljdsrader.

ALTERNATIV DESCRIPTION

Planeringsriktning Framåt Planeringen börjar vid startdatumet
och fortsätter framåt till slutdatumet.
Du måste fylla i startdatumet om du
vill använda det här alternativet.

Bakåt Planeringen börjar vid slutdatumet
och fortsätter bakåt till startdatumet.

1. Välj ikonen  och ange Fasta planerade prod.order och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny. För mer information, se Skapa produktionsorder.

3. Välj åtgärden Uppdatera.

4. Du kan välja en av följande alternativ på sidan Uppdatera produktionsorder:



NOTENOTE

Se även

Beräkna Rader Markera det här fältet om du vill
beräkna produktionsorderrader.

Operationsföljder Det här fältet påverkar inte
beräkningen av produktionsrader.

Komponentbehov Det här fältet påverkar inte
beräkningen av produktionsrader.

Dist.lager Skapa ingående rekvisition Det här fältet påverkar inte
beräkningen av produktionsrader.

ALTERNATIV DESCRIPTION

5. Klicka på knappen OK för att bekräfta ditt val. Nu har produktionsorderraderna beräknats.

När du beräknar produktionsorderkomponenter tas tidigare gjorda ändringar i komponenterna bort.

Planerad
Ställa in Produktion
Produktion
Lagersaldo
Inköp
Designdetaljer: Leveransplanering
Skapa metodtips: leveransplanering
Arbeta med Business Central



 

Spåra relationer mellan tillgång och efterfrågan
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här spårar du länkade artiklar

Ej spårade planeringselement

Du kan spåra det orderbehov (spårat antal), den prognos, den försäljningsavropsorder eller den
planeringsparameter (ej spårat antal) som gett upphov till den aktuella planeringsraden från alla försörjnings- eller
behovsdokument i det så kallade ordernätverker.

Planeringsförslaget omfattar också stödinformation för planeringen, till exempel enheter som inte finns på order
som hjälper planeraren att ta fram en optimal leveransplan. Mer information finns i Planeringselement, inte spårat.

Orderspårningen visar hur försäljningsorder, produktionsorder och inköpsorder är relaterade till
produktionsordern genom planerings- och reservationssystem.

Nedan beskrivs hur du spårar länkade artiklar på en fast planerad produktionsorder. Momentet är liknande för alla
andra ordertyper och från planeringsförslagsraderna.

1. Välj ikonen  och ange Fasta planerade prod.order och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna relevant fast planerad produktionsorder i listan.
3. På snabbfliken Rader väljer du åtgärden Funktioner och sedan åtgärden Orderspårning.

På raderna i fönstret Orderspårning visas de dokument som är relaterade till den aktuella
produktionsorderraden.

Sidan Ej spårade planeringselement öppnas när du väljer sidan ej spårat antal på sidan orderplanering. Den
har två syften:

1. Den innehåller information om ej spårade kvantiteter, som visas när användaren vill se ej spårade kvantiteter
från sidan Orderspårning .

2. Den innehåller varningsmeddelanden som visas när användaren klickar på en varningsikon på sidan
planeringsförslag.

Sidan innehåller poster som redogör för en överskottskvantitet i orderspårningsnätverket. Dessa poster skapas
under planeringen och förklarar var den ej spårade överskottskvantiteten på orderspårningsraderna kommer ifrån.
Överskottet som inte har spårats kan komma från:

Produktionsprognos
Avropsorder
Säkerhetslager
Beställningspunkt
Beställningsgräns
Beställningsantal
Max. partistorlek
Min. partistorlek
Partistorleksmultipel
Dämpare (% partistorlek)



Se även
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Produktion
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Ändra planeringsförslag i en grafisk vy
2019-10-14 • 6 minutes to read

Om du vill ändra de föreslagna leveransordrarna i den grafiska
översikten

En vanlig planeringsaktivitet är att ändra eller lägga till planeringsförslagsrader för att ändra de föreslagna
leveransordrarna innan du utför dem genom att köra funktionen Verkställ åtgärdsmeddelande. Ett alternativ för
att göra det i planeringsförslaget är att använda en grafisk översikt.

På sidan Artikeldisposition per tidslinje kan du ändra vissa leveransorder och förslag genom att dra element
längs x-axeln för att ändra antalet eller längs y-axeln för att ändra förfallodatumet.

På sidan Artikeldisposition per tidslinje och den planeringsförslag kan du göra följande ändringar :

Ändra en de föreslagna leveransordrarna som endast finns som en planeringsrad.
Ändra en befintlig leveransorder som planeringssystemet föreslår ska ändras.
Skapa en ny föreslagen leveransorder och ändra den.

För mer information om de olika typerna av planeringsrader som visas, se fältet Beskrivning på snabbfliken
Händelseändringar.

När du väljer Spara ändringar på sidan Artikeldisposition per tidslinje kopieras ändringarna som du har gjort
till planering eller inköpskalkylarket. Nu kan du använda dem med hjälp av funktionen Skapa order från
planering.

I följande procedur beskrivs hur du ändrar leveransförslag genom att dra och släppa. Som alternativ kan du ändra
fälten Förfallodatum och Antal på snabbfliken Händelseändringar och se mötesändringarna grafiskt direkt på
snabbfliken Tidslinje på sidan Planeringsförslag.

1. Välj ikonen  och ange Artikeldisposition per tidslinje och välj sedan relaterad länk.

Sidan Artikeldisposition per tidslinje öppnas med artikelnummer, lagerstället och varianten av artikeln
på den aktuella planeringsraden förifyllda i fälten på snabbfliken Alternativ. Snabbfliken Tidslinje visar en
grafisk återgivning av artikelns planerade lager, inklusive planeringsförslag.

2. Se till att fältet Ta med planeringsförslag är markerat.

3. Hitta leveransorderkalkylarket som du vill ändra. Du kan identifiera modifierbara element med den gröna
cirkeln och diskikonen. Mer information om de olika symbolerna finns i Symboler och ikoner på snabbfliken
Tidslinje.

4. Markera pekaren över den gröna cirkeln tills den förstoras och pekaren ändras till flyttform (fyra pilar).

5. Tryck på och håll ned musknappen samtidigt som du drar du pekaren uppåt eller nedåt för att ändra antal.
Tryck på och håll ned musknappen samtidigt som du drar du pekaren till vänster eller höger för att ändra
förfallodatum.

6. Förutom att flytta element genom att dra och släppa kan du ändra planeringsförslag genom att använda
funktionerna i den nedrullningsbara menyn. Gå till den nedrullningsbara menyn på den gröna cirkeln i ett
föreslaget leveranselement och välja en av följande funktioner



 Symboler och ikoner på snabbfliken Tidslinje
SYMBOL/IKON BESKRIVNING

Svart kors Order (både efterfrågan och tillgång).

- Kan inte ändras.
- Visas när fältet Visa planerat lagersaldo markerats (orange
diagram).

FUNKTION BESKRIVNING

Skapa ny leverans Skapa ett nytt element på punkten där du går till
nedrullningsbara menyn som representerar en ny
föreslagen leveransorder. Det blir en ny rad i
planeringsförslaget, när du väljer Spara ändringar.

OBS! Om fälten Lagerställefilter eller Variantfilter på
snabbfliken Alternativ är tomma, eller har fler än en
filtervärde, skapas den nya tillgången, och senare sparas
till planering eller inköpskalkylarket med följande koder:

* Om fältet är tomt kommer den nya tillgången skapas
utan lagerställe eller en variantkod.

* Om fler än en filtervärde definieras, skapas den nya
tillgången för den första filtervärdet enligt
sorteringsmetoden.

Om du vill ha en annan variant eller lagerställekod, måste
du ändra numret manuellt på den nya planeringsraden.

Autojustera tillgång Optimerar en ny efterfrågan som du har skapat i
diagrammet genom att kontrollera att den resulterar i noll
i lagret före nästa leverans.

Ta bort tillgång Ta bort element i Snabbfliken Tidslinje och tar bort
planeringsraden, när du väljer Spara ändringar. Ikonen
ändras till en diskenhet med ett rött kors när leveransen
har tagits bort.

OBS!: Du kan endast ta bort en leverans av
åtgärdsmeddelandetypen Ny. När du har valt Spara
ändringar måste du manuellt ta bort den aktuella
planeringsraden i planeringen eller inköpskalkylarket.

7. Välj åtgärden Läs in på nytt om du vill återställa alla ändringar som du har gjort, när du öppnade den sista
sidan Artikeldisposition per tidslinje eller Läs in på nytt.

8. Välj Spara ändringar för att kopiera ändrat antal och datumändringar i planeringen eller
rekvisitionsraderna när elementen placeras där du vill ha dem i diagrammet, som motsvarar de grafiska
elementen.

För att verkställa planändringar för leverans måste du följa de resulterande åtgärdsmeddelandena från planering
eller inköpskalkylarket. Mer information finns i Skapa order från planering.



Röd cirkel Befintliga leveransordrar som inte finns i planeringsförslag.

- Kan inte ändras.
- Visas när fältet Visa planerat lagersaldo markerats (orange
diagram).

Gul stjärna Prognostiserat behov.

- Kan inte ändras.
- Visas när fältet Prognosnamn har ett värde.

När både fältet Visa planerat lagersaldo och Ta med
planeringsförslag markeras får varje gul stjärna en länkad
motsvarighet i motsatt diagram. Detta visar hur en föreslagen
leverans uppfyller prognostiserat behov.

Grön cirkel med en ikon formad som en skiva som har ett rött
kors

Föreslagen leveransorder med åtgärdsmeddelandet Avbryt.

- Kan inte ändras.
- Visas när fältet Ta med planeringsförslag markeras (grönt
diagram).

Grön cirkel med en ikon formad som en skiva med en stjärna Föreslagna leveransordrar med åtgärdsmeddelandet Nytt.

- Kan ändras.
- Visas när fältet Ta med planeringsförslag markeras (grönt
diagram).

Grön cirkel med en ikon formad som en skiva med en eller två
pilar

De föreslagna leveransorderna med åtgärdsmeddelandet
Omplanera, Ändra antal eller Planera & ändra antal

- Kan ändras.
- Visas när fältet Ta med planeringsförslag markeras (grönt
diagram).

Pilarna återspeglar riktningen i planeringsförslaget. Till
exempel återspeglar en vänsterpil med en uppåtpil ett
åtgärdsmeddelande Planera & ändra antal som består av en
bakåtomplanering och en ökning av antalet.

SYMBOL/IKON BESKRIVNING

FUNKTION BESKRIVNING

När du öppnar listrutan för snabbfliken tidslinje visas följande funktioner beroende på vad du väljer



Skapa ny leverans Skapa ett nytt element på punkten där du går till
nedrullningsbara menyn som representerar en ny föreslagen
leveransorder. Det blir en ny rad i planeringsförslaget när du
väljer Spara ändringar på fliken Process.

Eventuella filtervärden, som definieras i fälten
Lagerställefilter eller Variantfilter på Snabbfliken
Alternativ, ska kopplas till den nya leveransordern. Obs! Om
fältet är tomt eller har fler än ett filtervärde skapas den nya
leveransordern med hjälp av följande koder:

Om du vill ha en annan variant eller lagerställekod i den nya
leveransordern måste du ändra numret manuellt på den nya
planeringsraden.

Autojustera tillgång Optimerar en ny efterfrågan som du har skapat i diagrammet
genom att kontrollera att den resulterar i noll i lagret före
nästa leverans.

Ta bort tillgång Tar bort element på snabbfliken Tidslinje och tar bort
planeringsraden när du väljer Spara ändringar på fliken
Process. Ikonen ändras till en diskenhet med ett rött kryss
när leveransen har tagits bort. OBS!: Du kan endast ta bort
en leverans av åtgärdsmeddelandetypen Ny. När du har valt
Spara ändringar på fliken Process måste du manuellt ta
bort den aktuella planeringsraden i planeringen eller
inköpskalkylarket.

Visa dokument Öppnar ordern, planeringsraden eller prognosen som
elementet representerar.

Zooma ut (Ctrl++) Gör skalan på x-axeln större, så att färre dagar visas. Obs! Du
kan också göra detta genom att trycka på Ctrl + rulla med
mushjulet.

Zooma in (Ctrl+-) Gör skalan på x-axeln mindre, så att fler dagar visas. Obs! Du
kan också göra detta genom att trycka på Ctrl + rulla med
mushjulet.

Återställ zoom (Ctrl+0) Återställer skalan på x-axeln till det som användes tidigare,
innan du zoomade.

FUNKTION BESKRIVNING

KORTKOMMMANDO BESKRIVNING

Ctrl + rulla med mushjulet Ändrar skala på x-axeln.

Markera ett element och tryck sedan på Skift+pil Flyttar elementet i pilens riktning.

Om fältet är tomt kommer den nya tillgången skapas
utan lagerställe eller en variantkod.
Om fler än en filtervärde definieras skapas den nya
tillgången genom att den första filtervärdet enligt
sorteringsordningen används.

Förutom de kortkommmandon som nämndes tidigare kan du också använda följande kortkommmandon på
snabbfliken Tidslinje .



Tabb Flyttar till nästa element.

Skift+Tabb Flyttar till föregående element.

Flytta ett element och tryck samtidigt på Esc. Avbryter flyttningen. Obs! Detta fungerar inte om du har
släppt musknappen.

KORTKOMMMANDO BESKRIVNING

Se även
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Monteringshantering
2019-10-14 • 3 minutes to read

OM DU VILL GÅ TILL

Lära dig mer om skillnaden mellan monterings artiklar
direkt före leverans försäljningsorder och monterings
artiklar som används för lagret.

Förstå montering mot kundorder och montering mot
lager

Fyll i fälten på lagerställekort och i lagerinställningar för
att definiera hur artiklar överförs till och från
monteringsavdelningen.

Ställa in grundläggande dist.lager med
verksamhetsområden

Anpassa en monteringsartikel till ett kundkrav under
försäljningsprocessen och konvertera till en försäljning
när den godkänns.

Skapa en försäljning för montering mot kundorder

För att hantera företag som levererar till produkter till kunder genom att slå ihop komponenter i enkla
processer utan behov av produktionsfunktionen, innehåller Business Central funktionen för att
sammanställa artiklar som integreras med befintliga funktioner, till exempel försäljning, planering,
reservationer och lagerhantering.

En monteringsartikel definieras som en säljbar artiklar som innehåller en monteringsstruktur. Mer
information finns i Arbeta med strukturer.

Monteringsorder är den interna order, som en produktionsorder, som används för att hantera
monteringsprocessen och för att koppla försäljningskraven med relevanta lageraktiviteter.
Monteringsorder skiljer sig från andra ordertyper, eftersom de avser både förbrukning och utflöde, när
de bokförs. Monteringsorderhuvudet reagerar på samma sätt som en orderrad, och
monteringsorderrader reagerar på samma sätt som förbrukningsjournalrader.

För att stödja en just-i-tid-lagerstrategi och kapaciteten för att anpassa produkter till kundförfrågan, kan
monteringsorder automatiskt skapas och kopplas så snart försäljningsorderraden skapas. Kopplingen
mellan försäljningsbehov och monteringsleveransen gör att försäljningsorderhandläggare kan anpassa
monteringsartikeln löpande, ge löfte om leveransdatum enligt komponentdisposition och att bokföra
utflödet och utleveransen av monterade artiklar direkt monterad utifrån försäljningsorder gränssnitt.
Mer information finns i Sälja artiklar monterade mot order .

På en orderrad kan du sälja en kvantitet som är tillgänglig, och måste plockas från lagret tillsammans
med ett antal som måste monteras till i ordern. Det finns vissa regler för att styra distributionen på
sådana antal för att se till att antalet för montering mot kundorder åsidosätter lagersaldot i en
delbetalning leverans. Mer information finns i avsnittet Kombinationsscenarion i Förstå montering mot
order och montering mot lager.

Särskild funktioner finns för att styra fältet av montering mot kundorder. När antalet för montering mot
kundorder är klar för utleverans, lagerarbetaren i kostnad bokför en lagerplockning för
försäljningsorderraden i fråga. Detta skapar en lagerförflyttning för komponenterna, bokför
monteringsutflöde och försäljningsorderleveransen. Mer information finns i avsnittet ”Hantera artiklar
för montering mot kundorder i lagerplockningar” i Plocka artiklar med Lagerplockning.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.
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Kombinera komponenter för att skapa en artikel i ett
enkelt behandling till order eller lager.

Montera Artiklar

Du kan sälja monteringsartiklar som inte är tillgängliga
genom att skapa en länkad monteringsorder för att
tillhandahålla hela eller delvisa försäljningsorderantal.

Sälja en artikel som monterats mot kundorder

Om några artiklar för montering mot kundorder redan
finns i lager kan du dra av antalet från
monteringsordern och reservera det från lagret.

Sälja lagerartiklar i flöden för montering mot kundorder

Du kan få en monteringsorder att automatiskt
tillhandahålla en del av, eller hela, försäljningsorderns
antal när du säljer monteringsartiklar från lagret när inte
alla artiklar är tillgängliga.

Artiklar för montering mot kundorder och lagerartiklar
ihop

Gör anpassade monteringsartiklar för
försäljningsavropsorder före periodens skapande av
faktiska försäljningsorder enligt avropsorderavtalet.

Skapa monteringsorder för avrop

Ångra en bokförd monteringsorder, till exempel för att
ordern har bokförts med misstag som måste rättas.

Ångra monteringsboking

Lära dig mer om skillnaden mellan monteringsstrukturer
och produktionsstrukturer och de berörda bearbeta
skillnaderna.

Arbeta med strukturer

Lära dig hur tillverkningsförbrukning och utflöde
hanteras, när du bokför monteringsorder och utifrån
hur artikel och resurskostnaderna är behandlats och
biztalk-dokumenten distribueras till redovisningen.

Designdetaljer: Bokföring av monteringsorder

OM DU VILL GÅ TILL

Se även

Starta en gratis provperiod!

Arbeta med strukturer
Lagersaldo
Designdetaljer: Lagerstyrning
Arbeta med Business Central
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Förstå montering mot kundorder och montering mot
lager
2019-10-14 • 4 minutes to read

Montering mot kundorder

NOTENOTE

Montering mot lager

Monteringsartiklar kan levereras i följande två processerna:

Montering mot order.
Montering mot lager.

Du använder vanligtvis montering mot kundorder för de artiklar som du inte vill att tillverka, eftersom du
förväntar dig att anpassa dem till kundförfrågningar, eller eftersom du vill att minska den bärande kostnaden för
lagret. Den andra funktionen är:

Kapacitet för att anpassa monteringsartiklar, när ta en försäljningsorder.
Översikt över tillgänglighet för monteringsartikeln och dess komponenter.
Möjligheter att reservera monteringskomponenter direkt för att garantera uppfyllning av order.
Arbeta för att bestämma vinst av anpassad order efter att summera priser och kostnad.
Integration till distributionslagret som gör det enklare att montering och leverans.
Kapacitet till montering mot kundorder i fönstret för att skapa en förs.offert eller avropsorder, försäljning.
Möjligheter att kombinera lagerkvantiteten med antalet för montering mot kundorder.

I montering mot kundorderprocessen är artikel satt samman som svar på en försäljningsorder och med ett ett-
till-ett-länk mellan monteringsorder och försäljningsorder.

När du anger en artikel för montering mot kundorder på en försäljningsrad, skapas en monteringsorder
automatiskt med ett huvud baserat på försäljningsraden och med rader, som baseras på artikelns
monteringsstruktur multiplicerat med partistorlek. Du kan använda sidan Montering mot kundorderrader för
att visa kopplad monteringsorderraderna för att stödja anpassning av monteringsartikeln och i ett leveransdatum
som baseras på tillgänglighetsinformation för komponent. Mer information finns i Sälja artiklar monterade mot
order.

Även om detta inte är en del av standard processen, kan du sälja lagerkvantiteten med antalet för montering mot
kundorder. Mer information finns i Så här säljer du lagerartiklar i flöde för montering mot kundorder.

Om du vill aktivera den här processen, måste fältet Monteringsmetod på artikelkortet vara Montering mot
kundorder.

Du kan använda den för montering mot lager för de artiklar som du vill att sammanställa framåt av försäljning,
till exempel att förbereda för en satskampanj och hålla lagret tills de beställs. Dessa artiklar är vanligtvis
standardobjekt som emballerade satser, som du inte erbjuder för att anpassa till kundförfrågningar.

I montering mot lager monteras artiklar utan direkt försäljningsbehov och i lagras som en lagerartikel i
distributionslagret för senare försäljning eller förbrukning som ett detaljmontage. Mer information finns i



NOTENOTE

Kombinationsscenarion

Montera artiklar . I det här läget plockas artikel och bearbetas som ett enstaka artikel och är hanterade som en
avslutad produktionsartikel.

När du anger ett montering mot lager artikel på en försäljningsrad, den är som alla andra sålda artiklar från
lagret. Till exempel kontrolleras tillgänglighet för monteringsartikeln endast.

Även om detta inte är en del av processen standard, kan du sammanställa en artikel för order, även om det har
konfigurerats till att monteras mot lager. Mer information finns i Så här säljer du artiklar för montering mot kundorder och
lagerartiklar ihop.

Om du vill aktivera den här processen, måste fältet Monteringsmetod på artikelkortet vara Montering mot
lager.

En allmän princip i monteringshantering är att montering mot kundorder, när de kombineras på en
försäljningsorderrad, måste levereras innan och lagerkvantiteten.

Om en monteringsorder är kopplad till en försäljningsorderrad, uppdateras värdet i fältet i Antal att montera
mot kundorder på försäljningsorderraden, Antal att montera via Antal på monteringsorderhuvudet. Mer
information finns i Sälja artiklar monterade mot order .

Dessutom värdet i fältet fält Antal att montera är relaterat till fältet Ant. att utleverera på
försäljningsorderraden och kopplingen hanterar utleveransbokning för montering mot kundorder mängder, både
delvis och helt. Detta gäller både när hela antalet på försäljningsraden monteras mot kundorder, och i
kombinationsscenarion där en del av försäljningsradantalet monteras mot kundorder och en annan del skickas
från lagret. Men i kombinationsscenariot har du ytterligare möjligheter vid delleverans, då du kan ändra fältet
Antal att montera inom fördefinierade regler, och anger hur många enheter som ska levereras delvis från lagret,
samt hur många som ska levereras delvis genom att montera till order.

Om hela antalet på försäljningsraden måste monteras enligt order och levereras kopieras värdet i fältet Ant. att
utleverera kopieras Antal att montera i den kopplade monteringsordern när du ändrar antal som ska levereras.
Detta försäkrar att det antalet som ska levereras uppfyller antalet i montering mot kundorder.

Dock i kombinationsscenarion, hela värdet i Ant. att utleverera kopieras inte till Antal att montera på
monteringsorderhuvudet. I stället detta standardvärde infogas i fältet Antal att montera och beräknas från fältet
Ant. att utleverera enligt en fördefinierad regel som garanterar leverans av montering mot kundorderantalet
först.

Om du vill att avvika från det här standardvärdet, eftersom till exempel du bara vill sammanställa mer eller
mindre av antalet i fältet Ant. att utleverera kan du ändra Antal att montera men endast enligt fördefinierade
regler, som illustreras under.

Ett exempel på varför du vill ändra kvantiteten så att montera, är att du ska delvis bokföra utleveransen av
lagersaldot, innan monteringsutflöde kan levereras.

Följande förklarar regler som definierar den minimala och maximala värde som du kan ange manuellt i Antal att
montera för att avvika från standardvärdet i en kombinationsscenario. Tabellen visar en kombinationsscenario
där Ant. att utleverera på den kopplade försäljningsordern ändras från 7 till 4, och standard för Antal att
montera är därför 4.



FÖRSÄLJNI
NGSORDE
RRAD

MONTERI
NGSORDE
RHUVUD

Antal Ant. att
utleverer
a

Antal att
montera
mot
kundord
er

Utlevere
rat antal

Antal Antal att
montera

Montera
d
kvantitet

Återståe
nde antal

Initial 10 7 7 0 7 7 0 7

Ändra 4 4 (infoga
som
standard)

Se även

Utifrån det ovan, kan du endast ändra Antal att montera enligt nedan:

Den lägsta kvantitet som du kan ange är 1. Det är eftersom du måste åtminstone sammanställa en enhet för
att kunna sälja de fyra enheter, antaget att de återstående tre finns i lager.
Den höga kvantitet som du kan ange är 4. Detta görs för att se till att du inte monterar flera av denna
monteringmotkundorderartikel än vad som behövs på försäljningen.
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Skapa en försäljning för montering mot kundorder
2019-10-14 • 2 minutes to read

NOTENOTE

Så här skapar du en försäljningsoffert för en artikel för montering mot
kundorder

Se även

Du kan använda monteringshantering för att anpassa en monteringsartikel till ett kundkrav under
försäljningsprocessen. Mer information finns i Sälja artiklar monterade mot order .

När du säljer någon annan typ av artikel kan du också skapa en försäljningsoffert för en anpassad
monteringsartikel innan du omvandlar den till en försäljningsorder. Den här processen involverar flera extra steg i
jämförelse med att skapa en vanlig försäljningsoffert. Den använder en variation av en kopplad monteringsorder,
dvs. en monteringsoffert.

Precis som på alla typer av offerter används inte antalet på monteringsoffertar för tillgänglighet, planering eller reservationer.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Försäljningsoffert och välj sedan relaterad länk.

2. Skapa en försäljningsoffertrad med en rad för en monteringsartikel. Mer information finns i Gör
försäljningsoffert.

3. I fältet Antal att montera mot kundorder anger du hela antalet.

Du bör inte erbjuda ett delantal i offerten. Därför måste du ange samma antal som du angett i fältet Antal på
försäljningsoffertraden.

4. På snabbfliken Rader väljer du Rad, Montering mot kundorder och sedan Montering mot
kundorderrader. Alternativt kan du välja fältet Antal att montera mot kundorder på raden.

5. På sidan Montering mot kundorderrader granskar eller ändrar du monteringsorderrader enligt den
offert som kunden begär. Om du vill ha mer information kan du välja åtgärden Visa dokument för att
öppna hela avropsordern för offerten. Du kan inte ändra innehållet i de flesta fält, och du kan inte bokföra.

6. När du har justerat monteringsorderraderna enligt offerten stänger du sidan Montering mot
kundorderrader så att du kommer tillbaka till sidan Försäljningsoffert.

7. Om kunden accepterar offerten skapar du en försäljningsorder för den offererade monteringsartikeln. Mer
information finns i Gör försäljningsoffert. Den länkade monteringsofferten och eventuella anpassningar är
kopplad till den nya försäljningsordern så att artikelmontering eller -försäljning kan förberedas.

Monteringshantering
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Montera Artiklar
2019-10-14 • 3 minutes to read

NOTENOTE

Om du vill att sammanställa en artikel

Om fältet Återanskaffningssystem på artikelkortet innehåller Montering så är standard metoden för att
tillhandahålla artikeln att sammanställa den av definierade komponenter, eventuellt med en angiven resurs.

Komponenterna och resurser, som ingår i den här typen av en monteringsartikel, måste definieras i en
monteringsstruktur. Mer information finns i Arbeta med strukturer.

Monteringsartiklar kan indelas för två olika monteringsprocesser:

Montering mot lager.
Montering mot order.

Du kan använda montering mot lager för de artiklar som du vill att sammanställa framåt av försäljning, till
exempel att förbereda för en satskampanj och hålla lagret tills de beställs. Dessa artiklar är vanligtvis
standardobjekt som emballerade satser, som du inte erbjuder för att anpassa till kundförfrågningar.

Du använder vanligtvis montering mot kundorder för de artiklar som du inte vill att tillverka, eftersom du
förväntar dig att anpassa dem till kundförfrågningar, eller eftersom du vill att minska den bärande kostnaden för
lagret, genom att tillhandahålla dem precis i tid. Mer information finns i Sälja artiklar monterade mot order .

Mer information om hur du ställer in en monteringsartikel finns i Förstå montering mot order och montering mot
lager.

Dessa inställningsalternativ är standardinställningar som hantera hur försäljning och monteringsorderrader
behandlas först. Du kan avgå från dessa standardinställningar och leverera monteringsartikeln på det mest
optimal sätt, när du bearbetar en försäljning. Mer information finns i Så här säljer du lagerartiklar i flöde för
montering mot kundorder och Så här säljer du artiklar för montering mot kundorder och lagerartiklar ihop .

Monteringskomponenterna hanteras på ett speciellt sätt i grundläggande distributionslagerkonfiguration. Mer information
finns i avsnittet ”Hantera artiklar för montering mot kundorder i lagerplockningar” i Plocka artiklar med Lagerplockning.

I den här proceduren skapar och behandlar du och en monteringsorder för artiklar som monteras mot lager, som
innebär utan ett kopplat försäljningsorder. Steget innehåller initialisera monteringsorder, hantera potentiella
komponenttillgänglighetsproblem och delvis att bokföra monteringsartikel utflöde.

1. Välj ikonen  och ange Monteringsorder och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny. Sidan Ny monteringsorder öppnas.

3. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

4. I fältet Artikelnr anger du monteringsartikeln du vill beställa. Fältet visar artiklar som har upprättats för
montering, vilket innebär att de har monteringsstrukturer tilldelade.

5. I Antal fältet, ange hur många enheter av artikeln som du vill monteras.
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Se även

NOTENOTE

NOTENOTE

NOTENOTE

NOTENOTE

Om en eller flera komponenter inte är tillgängliga för att uppfylla den angivna monteringsartikelantalet på angivna
förfallodatum, så öppnas sidan Monteringsdisposition fönstret automatiskt för att ange utförlig information om,
hur många monteringsartiklar kan monteras baserat på komponenttillgänglighet. Mer information finns i Visa
tillgängliga objekt. När du stänger sidan, monteringsorder skapas med disponibla aviseringar på de berörda
komponentraderna

Monteringsorderrader fylls automatiskt med innehållet av monteringsstrukturen och med rad antal enligt
monteringsorderhuvudet.

Om du öppnade sidan Monteringsdisposition , när du fyller i monteringsorderhuvudet, varje berörd
monteringsorderrad innehåller en ja i Disp.-varning fältet med en länk till detaljerad dispositionsinformationen. För
mer information, se Kontrollera disponibelt. Du kan lösa en komponentdispositionsproblem, genom att skapa
startdatum, ersätta komponenten med en annan artikel eller välja en tillgänglig ersättning, om den har definierats.

6. I Antal att montera fältet, ange hur många enheter för monteringsartikeln som ska bokföras som utflöde
nästa gång som du bokför monteringsorder. Antalet, kan vara lägre än värdet i Antal fältet för att visa en
delleverans utflödesbokföring.

För att se till att komponentförbrukningsbokföring matchar monteringsartikel utflödesbokföringen, innehåller fältet
antalet i monteringsorderrader, automatiskt justerade till värde du anger i Antal att montera fältet.

7. På monteringsorderrader av typen Artikel eller Resurs i Antal att förbruka fältet, ange hur många
enheter för monteringsartikeln som ska bokföras som utflöde nästa gång som du bokför monteringsorder.

8. När du är klar att helt eller delvis bokföra väljer du åtgärden Bokföra.

Om varningar fortfarande presenteras i något av monteringsorderrader, bokföringen är spärrad. Ett meddelande om
komponenten eller komponenter om inte finns i lager, visas.

När du bokför har lyckas, monteringsartikeln bokförs som utflöde på den potentiella lagerställekod och
lagerplatskod som definieras på monteringsorder. För manuellt skapade monteringsorder kan lagerstället
kopieras från fältet Standardplacering av order inställningsfältet. För flöde för montering mot kundorder kan
lagerställekoden kopieras från försäljningsorderraden.
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Sälja en artikel som monterats mot kundorder
2019-10-14 • 3 minutes to read

NOTENOTE

NOTENOTE

Så här säljer du en artikel som monterats mot kundorder

Om det i fältet Monteringsmetod på en monteringsartikels artikelkort står Montering mot kundorder
förväntas inte artikeln finnas i lager, och den måste monteras särskilt mot en försäljningsorder. När du anger en
artikel på en försäljningsorderrad skapas en monteringsorder automatiskt och länkas till försäljningsordern.

Om några artiklar för montering mot kundorder redan finns i lager kan du dra av antalet från monteringsordern och
reservera det från lagret. Mer information finns i Så här säljer du lagerartiklar i flöde för montering mot kundorder.

I den här proceduren du behandla försäljningen av en artikel som ska monteras enligt de specifikationer som
begärts av kunden. Stegen består i att påbörja försäljningsorderraden; att anpassa monteringsartikeln genom att
redigera komponenterna och resurserna; att kontrollera tillgängligheten så att ett leveransdatum kan upprättas;
och att släppa försäljningsordern så att den kan monteras och levereras direkt.

I följande procedur ingår inte standardstegen för försäljningsorder före det steg där du anger artikeln för montering mot
kundorder på försäljningsorderraden.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Försäljningsorder och välj sedan relaterad länk.

2. Skapa en försäljningsorder. Mer information finns i Sälja produkter.

3. I fältet Nr. anger du en artikel som lagts upp för montering mot kundorder.

4. I fältet Lagerställekod anger du från vilket lagerställe som artikeln ska säljas. Monteringsprocessen
genomförs där.

5. I fältet Antal anger du hur många enheter som ska säljas.

Om en eller flera komponenter av det begärda antalet av monteringsartiklar inte är tillgängliga öppnas en sida
med en detaljerad tillgänglighetsvarning. För mer information, se Monteringsdisposition.

En monteringsorder skapas nu automatiskt och länkas till försäljningsorderraden. Förfallodatumet för
monteringsordern synkroniseras med utleveransdatumet på försäljningsorderraden.

Antalet som ska säljas kopieras till fältet Antal att montera mot kundorder. Med denna
artikelinställning förväntas hela antalet på försäljningsraden monteras mot kundorder. Du kan minska
antalet för montering mot kundorder, t.ex. om du vet att vissa artiklar redan är tillgängliga. Mer
information finns i Så här säljer du lagerartiklar i flöde för montering mot kundorder .

6. Om du vill återspegla att kunden vill ha ytterligare en artikel i en monterad artikel, väljer du på
snabbfliken Rader, sedan åtgärden Rad, åtgärden Montering mot kundorder och väljer sdan åtgärden
Montering mot kundorderrader om du vill visa och ändra standardkomponenterna för montering.



Se även

NOTENOTE

Alternativt kan du välja fältet Antal att montera mot kundorder.

7. Skapa en ny rad av typen Artikel för det begärda ytterligare innehållet för den monterade artikeln på
sidan Montering mot kundorderrader. Raden representerar en extra komponent för montering.

Du kan också anpassa ordern genom att öka antalet av en standardartikel i den monterade artikeln. Du
kan göra det om du ökar värdet i fältet Antal per på den specifika monteringsorderraden.

Sidan Montering mot kundorderrader innehåller bara de grundläggande fält som en säljare förväntas använda
för att anpassa komponentlistan, lägga till artikelspårningsnummer eller lösa problem med
komponenttillgänglighet. Om du vill se mer information om monteringsorder, t.ex. startdatum, ska du välja
åtgärden Visa dokument. Då öppnas en fullständig vy av monteringsordern som är kopplad till
försäljningsorderraden. Du kan inte ändra innehållet av de flesta fält på monteringsorderhuvudet, och du kan inte
bokföra monteringsutflöde därifrån, eftersom du måste använda leveransbokföring av försäljningsorderraden.

På huvudet av de kopplade monteringsorderna kan bara fältet Startdatum ändras så att det snabbt gör det
möjligt för monteringsarbetare att ange ett datum som är tidigare än förfallodatumet, när de ska påbörja
processen. Alla fält på raderna i den kopplade monteringsordern kan ändras så att lagerarbetare kan ange
förbrukningssiffror under processen.

8. Granska och svara på problem med komponenttillgänglighet. Du kan t.ex. välja en tillgänglig
ersättningsartikel eller upprätta ett senare förfallodatum.

9. Stäng sidan Montering mot kundorderrader. Den kopplade monteringsordern är nu redo att börja
montera de anpassade artiklarna efter förfallodatum.

10. I försäljningsordern väljer du åtgärden Släpp om du vill meddela monteringsavdelningen att
monteringsprocessen kan börja.

11. I monteringsavdelningen ska du utföra de steg av montering av de artiklar som säljs i den här
proceduren. Mer information finns i Montera artiklar .
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Sälja lagerartiklar i flöden för montering mot
kundorder
2019-10-14 • 2 minutes to read

NOTENOTE

NOTENOTE

Så här säljer du lagerartiklar i flöde för montering mot kundorder

Om fältet Monteringsmetod på en monteringsartikels artikelkort innehåller Montering mot kundorder
förutsätter standardprocessen för försäljningsorder att artikeln inte finns på lager och måste monteras för den
specifika försäljningsordern. Därför skapas en kopplad monteringsorder automatiskt när du lägger till artikeln i en
försäljningsorderrad. Mer information finns i Sälja artiklar monterade mot order . Men om en del av
försäljningsorderantalet redan är tillgängligt i lagret kan du minska monteringsordersantalet genom att ändra i
fältet Antal att montera mot kundorder på försäljningsorderraden.

Det här är sällsynt eftersom artiklar för montering mot kundorder alltid förväntas vara anpassade. Det är föga
troligt att de finns i lagret i en konfigurering som begärts av en annan kund. Men om ett företag har antal för
montering mot kundorder i lager på grund av returer eller orderannulleringar ska dessa plockas och säljas innan
nya monteras.

Inga funktioner på försäljningsorder aviserar automatiskt eller hjälper till att dra av monteringsorderantal som redan är
tillgängliga. Du måste i stället övervaka tillgänglighetsinformation, t.ex. som i faktaboxen Försäljningsraddetaljer.

Liknande funktioner finns tillgängliga när du säljer monteringsartiklar från lagret, och en del eller hela antalet är
otillgängligt och kan levereras av en monteringsorder. Mer information finns i Så här säljer du artiklar för
montering mot kundorder och lagerartiklar ihop.

Vissa regler gäller för fältet Levereras antal på försäljningsorderrader som innehåller en kombination av antal i montering
mot kundorder och antal i lager. Mer information finns i avsnittet Kombinationsscenarion i Förstå montering mot order och
montering mot lager.

I den här proceduren ersätter du antalet för montering mot kundorder med lagerantal på en försäljningsorderrad.
I momenten ingår att undersöka tillgänglighet, dra av det aktuella antalet från kopplad monteringsorder, och
sedan reservera den totala lagerkvantiteten så att den plockas och levereras för ordern.

1. Välj ikonen  och ange Försäljningsorder och välj sedan relaterad länk.

2. Skapa en försäljningsorder. Mer information finns i Sälja produkter.

3. Ange det efterfrågade antalet på en försäljningsorderrad för en artikel för montering mot kundorder i fältet
Antal.

4. Fastställ om hela, eller något av, det efterfrågade antalet är tillgängligt i faktaboxen
Försäljningsraddetaljer.

5. I fältet Antal att montera mot kundorder drar du av det disponibla antalet så att endast det ej
tillgängliga antalet monteras mot ordern. I fältet Reserverat antal minskas därefter antalet för att visa att
länken på orderbasis, eller reservationen, bara gäller det antal som måste monteras.



C a u t i o nC a u t i o n

Se även

6. På snabbfliken Rader klickar du på Funktioner och väljer sedan åtgärden Reservera.

7. På sidan Reservation väljer du den/de artikeltransaktionsrad/-er som har det disponibla antalet, välj
åtgärden Reservera från aktuell rad och välj sedan knappen OK.

På sidan Försäljningsorder visar fältet Reserverat antal nu att hela orderradens antal har reserverats.
Fältet Antal att montera mot kundorder återspeglar fortfarande det underantal som måste monteras.

8. Släpp försäljningsordern för plockning av lagerartiklarna och för montering av de artiklar som inte är
tillgängliga. Mer information finns i Montera artiklar .

Fältet Lagerplatskod på försäljningsordern kan fyllas i i förväg enligt fältet Lagerpl.kod för mont. mot lev. eller
fältet Från monteringsplats - kod på lagerställekortet. I så fall här kan fältet Lagerplatskod på
försäljningsorderraden vara felaktigt i den här kombinationen av antal av montering mot kundorder och antal av
montering mot lager. Det kan vara bra att titta i fältet Lagerplatskod och se till att placeringen fungerar för alla
antal. Alternativt kan du ange de två olika antalen på separata försäljningsorderrader.
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Artiklar för montering mot kundorder och
lagerartiklar ihop
2019-10-14 • 2 minutes to read

NOTENOTE

NOTENOTE

Så här säljer du artiklar för montering mot kundorder och lagerartiklar
ihop

C a u t i o nC a u t i o n

Se även

Om fältet Monteringsmetod på en monteringsartikels artikelkort innehåller Montering mot lager förutsätter
standardprocessen för försäljningsorder att artikeln redan monterats och kan plockas från lagret, om den är
tillgänglig. Därför skapas inte monteringsorder automatiskt och länkas till försäljningsorderraden. Men om en del
av (eller hela) antalet inte är tillgängligt har du en möjlighet att skapa en monteringsorder för återstående antal
genom att fylla i fältet Antal att montera mot kundorder på försäljningsorderraden. På det här viset kan du
montera artikeln mot kundorder även om det har lagts upp för montering mot lager som standard.

Liknande flexibilitet finns när du säljer artiklar för montering mot order och en del av antalet finns i lagret. Du vill
då dra av dessa från monteringsordern. Mer information finns i Så här säljer du lagerartiklar i flöde för
montering mot kundorder.

Vissa regler gäller för fältet Levereras antal på försäljningsorderrader som innehåller en kombination av antal i montering
mot kundorder och antal i lager. Mer information finns i avsnittet Kombinationsscenarion i Förstå montering mot order och
montering mot lager.

I följande procedur ingår inte de standardsteg för försäljningsorder som du bör följa innan du skapar en monteringsorder
för antal som inte är tillgängliga.

1. Ange ett antal i fältet Antal som överstiger lagret på en försäljningsorderrad för en artikel som ska monteras
mot lager. Sidan Kontrollera disponibelt visas. Mer information finns i Visa tillgängliga objekt.

2. Observera fältet Totalt antal (med ett negativt värde), som du ska skriva in i nästa steg.
3. I fältet Antal att montera mot kundorder anger du värdet från föregående steg.
4. Utför någon ändring i monteringskomponenterna. Mer information finns i Sälja artiklar monterade mot order .
5. Släpp försäljningsordern, förbered den för plockning av lagerartiklarna och för montering av de artiklar som

inte är tillgängliga. Mer information om dessa standardsteg för montering finns i Montera artiklar .

Fältet Lagerplatskod på försäljningsordern kan fyllas i i förväg enligt fältet Lagerpl.kod för mont. mot lev.
eller fältet Från monteringsplats - kod på lagerställekortet. I så fall här kan fältet Lagerplatskod på
försäljningsorderraden vara felaktigt i den här kombinationen av antal av montering mot kundorder och antal av
montering mot lager. Det kan vara bra att undersöka fältet Lagerplatskod och se till att placeringen fungerar för
alla antal. Alternativt kan du ange de två olika antalen på separata försäljningsorderrader.

Monteringshantering



Arbeta med strukturer
Lagersaldo
Designdetaljer: Lagerstyrning
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Skapa monteringsorder för avrop
2019-10-14 • 2 minutes to read

NOTENOTE

Så här skapar du en monteringsorder för avrop för montering-mot-
kundorder

Du kan använda monteringshantering för att anpassa en monteringsartikel till ett kundkrav under
försäljningsprocessen. Mer information finns i Sälja artiklar monterade mot order .

Som med alla typer av artiklar kan du också skapa avropsförsäljningsorder för anpassade monteringsartiklar före
periodens skapande av faktiska försäljningsorder enligt avropsorderavtalet. Den här processen involverar flera
extra steg i jämförelse med att skapa en vanlig avropsförsäljningsorder. Den använder en variation av en kopplad
monteringsorder, dvs. en monteringsorder för avrop.

Som för alla avropsorder är antalet i monteringsavropsorder endast prognoser och kan inte användas förrän de konverterats
till faktiska monteringsorder. Därför är orderfunktioner som dispositionsberäkning, reservation och artikelspårning inte aktiva
för monteringsorder för avrop.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Förs.avropsorder och välj sedan relaterad länk.

2. Skapa en ny avropsorder med en rad för en monteringsartikel. Mer information finns i Skapa
försäljningsavropsorder.

3. I fältet Antal att montera mot kundorder på monteringsorderraden anger du det totala antalet.

Du bör inte skapa avropsorderavtal för delvisa antal. Därför måste du ange samma antal som du angett i fältet Antal
på avropsorderraden.

4. Välj åtgärden Montering mot kundorder och välj sedan åtgärden Montering mot kundorderrader.
Alternativt kan du välja fältet Antal att montera mot kundorder på raden.

5. På sidan Montering mot kundorderrader granskar eller ändrar du monteringsorderrader enligt
avropsorderavtalet som du har gjort med kunden. Om du vill ha mer information kan du välja åtgärden
Visa dokument för att öppna hela avropsförsäljningsordern. Du kan inte ändra innehållet i de flesta fält,
och du kan inte bokföra.

6. När du har justerat monteringsorderraderna enligt avropsorderavtalet stänger du sidan Montering mot
kundorderrader så att du kommer tillbaka till sidan Förs.avropsorder.

7. När kunden efterfrågar en försäljningsorder baserat på den överenskomna avropsordern, skapar du en
försäljningsorder för den överenskomna monteringsartikeln eller artiklarna. Mer information finns i Skapa
försäljningsavropsorder.

Den länkade avropsmonteringsofferten och eventuella anpassningar är kopplade till den nya försäljningsordern så
att artikelmontering eller -försäljning kan förberedas.



Se även
Skapa försäljningsavropsorder
Monteringshantering
Arbeta med strukturer
Lagersaldo
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Ångra monteringsboking
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TIPTIP

Om du vill ångra bokföring av en monteringsorder

Ibland kan du behöva ångra en bokförd monteringsorder, t.ex då ordern har bokförts med ett misstag som måste
rättas till, eller eftersom den inte borde både ha bokförts allts och därför måste återställas.

När du återställer en bokförd monteringsorder, skapas en uppsättning korrigerande artikeltransaktioner för att
återföra de ursprungliga transaktionerna. Varje positivt utflödestransaktion för monteringsartikeln återförs av en
negativ utflödestransaktion. Varje negativ förbrukningstransaktion för en monteringskomponent återförs av en
positiv förbrukningstransaktion. Fast kostnad-koppling skapas automatiskt mellan korrigerande och ursprungliga
transaktionerna som visas för att garantera exakt kostnadsåterställning.

När du helt återställer en bokförd monteringsorder, kan du välja att skapa monteringsorder på nytt till den
ursprungliga statusen, till exempel för att göra korrigeringar, innan du ombokför det. Du kan också välja att inte
skapa monteringsorder på nytt.

När du återställer delvis bokförda monteringsorder, påverkas alla antalfält, till exempel Monterad kvantitet,
Förbrukat antal och Återstående antal, som återställs till värdena de hade innan bokföringen i fråga.

Om du skapar om eller återställer monteringsorder, följande villkor måste gälla för monteringsartikeln som
tillverkades i den ursprungliga bokföring:

Den återstår ändå finnas i lager, d.v.s, det är inte sålt eller förbrukat av avgående transaktioner.
Det får inte reserveras.
Det måste finnas på lagerplatsen som den tillverkades till.

Dessutom kan befintliga monteringsorder endast återställs, om antalet rader och sekvensen av rader på den
ursprungliga monteringsorder inte ändras.

För att lösa konflikter på grund av radändringar, kan du manuellt återföra ändringar på raderna i fråga, innan du återställer
den relaterade bokförda monteringsorder. Alternativt kan du bokföra monteringsorder fullständigt och sedan välja att skapa
den på nytt, när du ångra bokföringen.

Nedan beskrivs hur du återställ bokförda monteringsorder där artiklar monteras mot lager. Om du vill ångra
bokförda monteringsorder där artiklar monteras till en försäljningsorder, måste du använda Återställ utleverans
funktionen på en bokförd utleverans som avser bokförda monteringsorder. Mer information finns i återföra
journalbokningar och ångra inleveranser/utleveranser. Ångra av den bokförda monteringsordern sker sedan
automatiskt på samma sätt som beskrivs i det här avsnittet.

1. Om du vill ångra en helt eller delvis bokförd monteringsorder, väljer du ikonen  och anger bokförda
monteringsorder och väljer sedan relaterad länk.

Sidan Bokförda monteringsorder öppnas med en eller flera bokförda monteringsorder som bokförts från
monteringsorder i fråga. Varje delbokföringstyp skapar en separat bokförda monteringsorder.

2. Öppna den bokförda monteringsordern som du vill ångra och välj sedan åtgärden Ångra montering.

Om den bokförda monteringsorder som du vill ångra, avser helt en bokförd monteringsorder som tas bort



NOTENOTE

Se även

nu, får du välja att skapa den på nytt, vanligtvis, eftersom du vill process den igen.

3. Om du vill skapa monteringsorder på nytt, välj ja knappen. Välj nej om du vill ångra bokföringen, utan att
skapa den kopplade monteringsordern på nytt.

Fältet Återförd på monteringsorderhuvudet ändras till Ja. Monteringsorderbokföringen återförs nu, och du kan
fortsätta att bearbeta hela monteringsordern, om du har valt att skapa den på nytt, eller den öppna
monteringsorder som du har återställt till den ursprungliga status.

Om du vill återställa antal från flera delbokföringar i en monteringsorder måste du ångra alla bokförda monteringsorder i
fråga genom att följa steg 1 till 3 ovan för varje bokförd monteringsorder.

Monteringshantering
Återföra journalbokningar och ångra inleveranser/utleveranser
Behandla försäljningsreturer eller annulleringar
Arbeta med strukturer
Lagersaldo
Designdetaljer: Lagerstyrning
Arbeta med Business Central
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Monteringsstrukturer eller produktionsstrukturer

Skapa en monteringsstruktur

Du använder strukturlistor (stycklistor) till strukturens överordnade artiklar som monteras eller tillverkas av
resurser eller maskin resurserna från komponenter. En monteringsstruktur kan också användas för att sälja en
överordnad artikel som byggsatser bestående av dess komponenter.

Du använder monteringsorder för att slutboka artiklar från komponenter i en enkel sätt, som kan utföras av en eller
flera grundläggande resurser, som inte är maskin- eller produktionsgrupper, eller utan något resurser. Det kan
exempelvis vara en monteringsprocess att välja två som vinflaska och en kaffesäck och sedan packa dem som
presentartiklar.

En monteringsstruktur är mycket viktigt som definierar vilka komponentartiklarna ingår i en slutartikelmontering
mot kundorder, och vilka resurser som används för att monterar monteringsartikeln. När du anger
monteringsartikeln och ett antal i huvudet för en ny monteringsorder, fylls monteringsorderraderna i automatiskt
enligt monteringsstrukturen med en monteringsorderrad per komponent eller resurs. Mer information finns i
Monteringshantering.

I det här avsnittet beskrivs monteringsstrukturer.

Du använder produktionsorder för att slutboka artiklar från komponenter i en komplex behandling som kräver en
verksamhetsföljd och en produktions- eller maskingrupper, som representerar produktionskapaciteterna. Det kan
till exempel vara att en produktionsprocess klippa ut stålplattor i en operation, svetsar dem i nästa operation och
färga slutartikeln i den senaste operationen. Mer information finns i Tillverkning.

En produktionsstruktur är huvuddata som definierar en produktionsartikel och komponenter som ingår i den. För
monteringsartiklar måste produktionsstrukturen godkännas och tilldelas produktionsartikeln innan den kan
användas i en produktionsorder. När du anger produktionsartikeln på en produktionsorderrad, antingen manuellt
eller genom att uppdatera order, då blir produktionsstrukturinnehållet produktionsorderkomponenterna. För mer
information, se Skapa produktionsstrukturer.

Begreppet av resurser i produktionen är mycket mer avancerad än i monteringshantering. Produktionsgrupper och
maskingrupper fungerar som resurser, och produktionssteg representeras av operationer som tilldelas resurser i
produktionsstrukturer. Mer information finns i Skapa verksamhetsföljder.

Både monteringsorder och produktionsorder kan kopplas direkt till försäljningsorder. Du kan dock endast använda
monteringsorder att anpassa slutartikeln direkt för en kundförfråga med försäljningsordern.

Om du vill definiera en överordnad artikel som består av andra artiklar eller resurser som krävs för att montera
den överordnade, måste du skapa en monteringsstruktur.

Monteringsstrukturer innehåller vanligtvis artiklar men kan också innehålla en eller flera resurser som krävs för att
utföra monteringsarbetet.

Monteringsstrukturer kan ha flera nivåer, vilket innebär att en komponent på monteringsstruktur kan vara en
monteringsartikel själv. I så fall innehåller fältet Monteringsstruktur på monteringsstrukturraden Ja.

Särskilda krav gäller artiklarna på moneringsstrukturer med avseende på tillgängligheten. Mer information finns i
För att visa tillgängligheten för en artikel efter dess användning i monteringsstrukturer .



Att visa komponenter i en monteringsartikel som dras in enligt
strukturen

Ersätta monteringsartikeln med de komponenter som ingår i rader

Beräkna standardkostnaden för monteringsartikel

Det finns två delar för att skapa en monteringsstruktur:

Skapa en ny artikel
Ange strukturem för monteringsartikeln.

1. Skapa en ny artikel. Mer information finns i Registrera nya artiklar .

Fortsätt med att ange komponenter eller resurser i monteringsstrukturen.

2. På sidan artikelkort för en monteringsartikel väljer du åtgärden montering och väljer sedan åtgärden
Monteringsstruktur.

3. På sidan Monteringsstruktur fyller du i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en
kort beskrivning.

Från sidan Monteringsstruktur kan du öppna en separat sida som visar komponenterna och resurserna med
indrag enligt deras strukturplats under monteringsartikeln.

1. Välj ikonen  och ange Artiklar och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna kortet för monteringsartikeln. (Sidan Monteringsstruktur på sidan artiklar innehåller Ja.)
3. På sidan artikelkort väljer du åtgärden montering och väljer sedan åtgärden Monteringsstruktur.
4. På sidan Monteringsstruktur väljer du åtgärden visa struktur.

Du kan använda en särskild funktion för att ersätta raden för monteringsartikeln med nya rader för dess
komponenter från alla försäljnings- och inköpsdokument som innehåller en monteringsartikel. Den här funktionen
används, till exempel för att sälja komponenter som en sats som motsvarar monteringsartikeln.

Varning: när du har använt funktionen Expandera struktur, kan du inte enkelt ångra det. Om du vill ångra
åtgärden måste du ta bort försäljningsorderraderna som representerar komponenterna och sedan skriva en
försäljningsorderrad för monteringsartikeln på nytt.

Följande procedur är baserad på en försäljningsfaktura. Samma steg gäller för andra försäljningsdokument och alla
inköpsdokument.

1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport i det övre högra hörnet, gå till Försäljningsfakturor och välj sedan
relaterad länk.

2. Öppna en försäljningsfaktura som innehåller en rad för en monteringsartikel.
3. Välj rad för en monteringsartikel och radåtgärden Expandera struktur.

Alla fält på försäljningsfakturaraden för den monterade artikeln avmarkeras utom fälten artikel och beskrivning.
Ifyllda försäljningsfakturarader infogas för komponenter och eventuella resurser som utgör grunden för
monteringsartikeln.

Observera: funktionen Expandera struktur finns också på sidan Monteringsstruktur.

Du beräknar styckkostnaden för en monteringsartikel genom att summera styckkostnaden för varje komponent
och resurs i artikelns monteringsstruktur.

Du kan även beräkna och uppdatera standardkostnaden för en eller flera artiklar på sidan
Standardkostnadsformulär. För mer information, se Uppdateras standardkostnader.



ALTERNATIV DESCRIPTION

Högsta nivå Beräknar monteringsartikelens standardkostnad som den
totala kostnaden för alla inköpta eller monterade artiklar på
den monteringsstrukturen oberoende av alla underliggande
monteringsstrukturer.

Alla nivåer Beräknar monteringsartikelns standardkostnad som summan
av: 1) den beräknade kostnaden för alla underliggande
monteringsstrukturer på monteringsstrukturen. 2) Kostnaden
för alla inköpta artiklar i monteringsstrukturen.

Se även

Styckkostnaden för en monteringsstruktur är alltid lika med de sammanlagda styckkostnaderna för
komponenterna, inklusive andra monterinhsstrukturer och resurser.

1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport i det övre högra hörnet, gå till Artiklar och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna kortet för monteringsartikeln. (Sidan Monteringsstruktur på sidan artiklar innehåller Ja.)
3. På sidan artikelkort väljer du åtgärden montering och väljer sedan åtgärden Monteringsstruktur.
4. På sidan Monteringsstruktur kan du välja åtgärden beräkna standardkostnad.
5. Markera ett av alternativen och klicka på OK.

Kostnaderna för de artiklar som utgör monteringsstrukturen kopieras från komponentens artikelkort. Kostnaden
för varje artikel multipliceras med det aktuella antalet, och totalkostnaden visas i fältet Styckkostnad på
artikelkortet för monteringsartikeln.

Registrera nya artiklar
Visa artikeldisposition
Lagersaldo
Arbeta med Business Central
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NOTENOTE

Monteringsorderbokföring baserad på samma principer som när du bokför de liknande aktiviteterna
försäljningsorder och produktionförbrukning/utflöde. Principerna kombineras genom att monteringsorder har sitt
eget användargränssnitt för bokföring, liknande det för försäljningsorder, medan den faktiska
transaktionsbokföringen sker i bakgrunden som direkta artikel- och resursjournalbokföringar, som det för
produktionsförbrukning, utflöde och kapacitet.

Precis som för produktionsorderbokföring konverteras de förbrukade resurserna och utflödas som
monteringsartikeln när monteringsordern har bokförts. Mer information finns i Designdetaljer: Bokföring av
produktionsorder Däremot är kostnadsflödet för monteringsorder mindre komplicerat, särskilt eftersom bokföring
av monteringskostnad endast uppstår en gång och därför inte genererar lager för produkter i arbete.

Följande journalbokföringar uppstår under monteringsorderbokföring:

Artikeljournalen bokför positiva artikeltransaktioner som representerar utflöde av monteringsartikeln från
monteringsorderhuvudet.
Artikeljournalen bokför negativa artikeltransaktioner som representerar förbrukningen av
monteringkomponenter från monteringsorderraderna.
Resursjournalen bokför förbrukningen av monteringsresurser (tidsenheter), från monteringsorderraderna.
Kapacitetsjournalen bokför värdetransaktioner som avser resursförbrukningen från monteringsorderraderna.

Följande diagram visar strukturen på artikel- och resurstransaktioner som kommer från monteringsorderbokföring.

Maskinen och produktionsgrupper inkluderas för att visa att kapacitetstransaktioner skapas från både produktion och
montering.

Följande diagram visar hur monteringsdata flödar till transaktioner under bokföringen:



Bokföringssekvens

ÅTGÄRD DESCRIPTION

initialisera bokföring 1. Gör inledande kontroller.
2. Lägg till bokföringsnumret och ändra
monteringsorderhuvudet.
3. Släpp monteringsordern.

Bokföring av en monteringsorder uppstår i följande ordning:

1. Monteringsorderraderna är bokförda.
2. Monteringsorderhuvudet bokförs.

Följande tabell skisserar sekvensen med åtgärder.



Post

ÅTGÄRD DESCRIPTION

IMPORTANTIMPORTANT

Kostnadsjustering

1. Skapa det bokförda monteringsorderhuvudet.
2. Kopiera kommentarsrader.
3. Bokför monteringsorderrader (förbrukning):

4. Bokför monteringsorderhuvudet (utflöde).

a. Skapa en statussida för att beräkna
monteringsförbrukning.

b. Få det återstående antalet som
artikeljournalraden ska baseras på.

c. Återställ förbrukade och återstående kvantiteter.
d. För monteringsorderrader av typen Artikel:

e. För monteringsorderrader av typen Resurs:

f. Överför fältvärden från monteringsorderraden
till en nyligen skapad och bokförd
monteringsorderrad.

a. Fyll i fälten för varje artikeljournalrad.
b. Överför reservationer till

artikeljournalraden.
c. Bokför artikeljournalraden för att skapa

artikeltransaktionerna.
d. Skapa distributionslagerjournalraderna

och bokför dem.

a. Fyll i fälten för varje artikeljournalrad.
b. Bokför artikeljournalraden. Det skapar

kapacitetstransaktioner.
c. Skapa och bokför resursjournalraden.

a. Fyll i fälten för varje artikeljournalrad.
b. Överför reservationer till artikeljournalraden.
c. Bokför artikeljournalraden för att skapa

artikeltransaktionerna.
d. Skapa distributionslagerjournalraderna och

bokför dem.
e. Återställ monteringsantalet och den

återstående kvantiteten.

Till skillnad från utflöde från produktion, som bokförs med förväntad kostnad, bokförs monteringsutflöde med faktisk
kostnad.

När en monteringsorder bokförs, vilket betyder att komponenter (material) och resurser monteras till en ny artikel,
kommer det vara möjligt att bestämma den faktiska kostnaden för monteringsartikeln och den faktiska
lagerkostnaden för de ingående komponenterna. Det kan uppnås genom att flytta fram kostnader från de bokförda
transaktionerna för källan (komponenter och resurser) till destinationens bokförda transaktioner
(monteringsartikeln). Speditionen av kostnader sker genom att beräkna och skapa nya transaktioner som kallas
justeringstransaktioner som blir associerade med destinationstransaktionerna.

Monteringskostnaderna som ska flyttas fram identifieras med detekteringsmekanismen Ordernivå. Information om
andra identifieringsmetoder för justering finns i detaljer : kostnadsjustering.



Identifiera justeringenIdentifiera justeringen

Utföra justeringenUtföra justeringen

NOTENOTE

Monteringkostnader är alltid faktiska

Funktionen för ordernivåidentifiering används i konverteringscenarion, produktion och montering. Funktionen
fungerar så här :

Kostnadsjustering upptäcks genom att markera ordern när ett material/en resurs bokförs som
förbrukad/använd.
Kostnader speditioneras genom att använda kostnaderna från material/resurs till de utflödetransaktioner som är
kopplade till samma order.

Följande grafik visar strukturen för justeringstransaktionen och hur monteringskostnader justeras.

Distribution av identifierade justeringar från material- och resurskostnader till monteringsutflödetransaktionerna
utförs av batchjobbet Justera kost. - artikeltrans.. Den innehåller funktionen Gör justeringar på flera nivåer som
består av följande två element:

Gör monteringsorderjustering – som flyttar fram kostnad från material och resursförbrukning till
monteringsutflödestransaktionen. Rad 5 och 6 i algoritmen nedan ansvarar för det.
Gör justeringar på en nivå – som flyttar fram kostnader för enskilda artiklar med deras värderingsprincip. Rad 9
och 10 i algoritmen nedan ansvarar för det.

Elementet Gör PIA-justeringar, på rad 7 och 8, är ansvarigt för att flytta fram produktionsmaterial och kapacitetsanvändning
till utflödet av oavslutade produktionsorder. Det används inte när du justerar monteringsorderkostnader eftersom PIA-
konceptet inte gäller för montering.

För mer information om hur kostnader från produktion och montering bokförs i redovisningen, se Designdetaljer:
Lagerbokföring.

Begreppet produkter i arbete (PIA) tillämpas inte i monteringsorderbokföring. Monteringkostnader bokförs bara
som faktiska kostnader, aldrig som förväntade kostnader. Mer information finns i Designdetaljer: Bokföring av
förväntad kostnad



ENHET TYP BOKFÖRINGSMALL
REDOVISNINGS-
PRODUKTBOKFÖRINGSMALL

Monteringsorderhuvud Artikel Lagerbokföringsmall Redovisnings-
Produktbokföringsmall

Monteringsorderrad Artikel Lagerbokföringsmall Redovisnings-
Produktbokföringsmall

Monteringsorderrad Resurs Redovisnings-
Produktbokföringsmall

Montering mot kundorder

Se även

Det aktiveras av följande datastruktur.

I fältet Typ på artikeljournalrader i tabellerna Kapacitetstrans. och Värdetransaktion används Resurs för att
identifiera monteringresurstransaktioner.
I fältet Artikeltransaktionstyp på artikeljournalrader i tabellerna Kapacitetstrans. och Värdetransaktion
används Monteringsutflöde och Monteringsförbrukning för att identifiera
utflödesmonteringsartikeltransaktionerna och de förbrukade monteringskomponenttransaktionerna.

Dessutom fylls bokföringsmallfält på monteringsorderhuvuden och monteringsorderrader i som standard enligt
följande.

Därmed bokförs endast faktiska kostnader till redovisningen, och inga interimskonton fylls i från
monteringsorderbokföring. Mer information finns i detaljer : konton i redovisningen.

Artikeltransaktionen som är resultatet av att bokföra en försäljning med montering mot kundorder är kopplad till
motsvarande artikeltransaktion för monteringsutflödet. Därefter hämtas kostnaden för en försäljning med
montering mot kundorder från monteringsordern som den kopplats till.

Artikeltransaktioner av typen Försäljning som kommer från bokföring av antalet för montering mot kundorder
markeras med Ja i fältet Montering mot kundorder.

Vid bokföring av försäljningsorderrader, där en del är lagerkvantitet och en annan del är antal för montering mot
kundorder resulterar i separata artikeltransaktioner, en för lagerkvantitet och en för antalet för montering mot
kundorder.

Designdetaljer: Lagerkalkylering
Designdetaljer: Bokföring av produktionsorder
Designdetaljer: Värderingsprinciper
Hantera lagerkostnader
Ekonomi
Arbeta med Business Central
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NOTENOTE

OM DU VILL GÅ TILL

Förstå hur produktionsorder fungerar. Om produktionsorder

Skapa produktionsorder manuellt. Skapa produktionsorder

Lägga ut alla eller valda operationer i en
produktionsorder på en underleverantör.

Lägga ut legotillverkning för produktion

Registrera och bokföra produktionsutflödet, tillsammans
med material- och tidsförbrukningen, för en enskild
släppt produktionsorderrad.

Bokför förbrukning och utflöde för en utsläppt
produktionsorderrad

Batch-bokföra komponentkvantiteten som används per
operation i en journal som kan behandla flera planerade
produktionsorder.

Batch-bokför förbrukning

Bokför kvantiteten för färdiga artiklar och tiden som
spenderats per operation i en journal som kan behandla
flera släppta produktionsorder.

Batch-bokför utflöde och körtider

Ångra utdata, till exempel på grund av ett datafel
inträffade och felaktiga belopp.

Återföra bokföring av utflöde

Funktionen som beskrivs i det här avsnittet och underavsnitt visas endast i användargränssnittet om du har
Premium-upplevelsen. Mer information finns i ändra vilka funktioner som visas.

När behov har planerats och material har tagits utt enligt produktionsstrukturerna kan de faktiska
produktionsoperationerna inledas och sedan genomföras i den ordning som definieras av
verksamhetsföljden för produktionsorder.

En viktig del i att genomföra produktionen, ur systemsynvinkel, är att bokföra produktionsutflöde i
databasen för att rapportera förlopp och uppdatera lagret med färdiga artiklar. Du kan bokföra utflöde
manuellt genom att fylla i och bokföra journalrader efter produktionsoperationerna. Du kan också göra
det automatiskt genom bokföra framåt. I så fall bokförs materialförbrukning automatiskt tillsammans
med utflödet när produktionsordern ändras eller slutförs.

I stället för att använda batch-journalen för utflödesbokföring för flera produktionsorder, kan du använda
sidan Produktionsjournal när du bokför förbrukning och/eller utflöde för en produktionsorderrad.

Innan du kan skapa artiklar måste du göra olika inställningar, till exempel för produktionsgrupper,
verksamhetsföljder och produktionsstrukturer. Mer information finns i Konfigurera tillverkning.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.



Bokföra det antal artiklar som producerats i varje slutförd
operation, men som inte räknas som färdigt utflöde utan
som kasserat material.

Bokför kassation

Visa beläggningen på fabriken till följd av planerade och
släppta produktionsorder.

Visa beläggning på produktions- och maskingrupper

Använda sidan Kapacitetsjournal för att bokföra
förbrukade kapaciteter som inte tilldelats en
produktionsorder, till exempel underhållsarbete.

Bokför kapaciteter

Beräkna och justera kostnaden för färdiga
produktionsartiklar och förbrukade komponenter för
avstämning.

Om kostnader för färdiga produktionsorder

OM DU VILL GÅ TILL

Se även

Starta en gratis provperiod!

Ställa in Produktion
Planerad
Lagersaldo
Inköp
Arbeta med Business Central
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Skapa produktionsorder

Begränsningar vid skapande av produktionsorder

Produktionsorder används för att hantera omvandlingen av inköpt material till producerade artiklar.
Produktionsorder dirigerar arbete via olika produktions- eller maskingrupper i fabriken.

Före produktion utför de flesta företag inköpsplanering, vanligtvis en gång i veckan, för att beräkna hur många
produktionsorder och inköpsorder som ska köras för att uppfylla veckans försäljningsbehov. Inköpsorder
motsvarar komponenter som krävs enligt produktionsstrukturen för att producera slutartiklarna.

Produktionsorder är centrala komponenter i programmets produktionsfunktion och de innehåller följande
information:

Produkter planerade för produktion
Material som krävs för planerade produktionsorder
Produkter som precis har tillverkats
Material som redan har valts ut
Produkter som tillverkats tidigare
Material som har använts i tidigare produktionsoperationer

Produktionsorder är startpunkter för:

Planering av framtida produktion
Kontroll av aktuell produktion
Spårning av slutförd produktion

Du kan skapa produktionsorder manuellt på orderbasis på sidan Produktionsorder. Produktionsorder kan även
skapas på sidan Förs.orderplanering eller Orderplanering. Flera order skapas på sidan Planeringsförslag.

Produktionsorder kan skapas med hjälp av information från:

Artiklar
Artikelstrukturer
Operationsföljder
Maskingrupper
Produktionsgrupper

Produktionsorder reserveras automatiskt och spåras till deras ursprung när:

Skapad från planeringsförslaget
Skapade med orderfunktionen på sidan Förs.orderplanering
Skapade från sidan Orderplanering
Du använder funktionen för omplanering i produktionsorder

Mer information finns i Spåra relationer mellan tillgång och efterfrågan.

Produktionsorder som skapas på annat sätt reserveras och spåras inte automatiskt.



Status för produktionsorder

Simulerad produktionsorderSimulerad produktionsorder

Planerad produktionsorderPlanerad produktionsorder

Fast planerad produktionsorderFast planerad produktionsorder

Släppt produktionsorderSläppt produktionsorder

Statusen för en produktionsorder styr hur den bearbetas i programmet. Formen på och innehållet i produktionen
föreskrivs av orderns status. Produktionsorder visas i olika sidor beroende på status. Du kan inte ändra statusen
för en produktionsorder manuellt, utan du måste använda funktionen Ändra status.

Den simulerade produktionsorder är unik på grund av följande egenskaper:

Precis som namnet antyder är denna produktionsorder en simulering, som huvudsakligen används för
anbudsgivning och kostnadskalkylering, till exempel när avdelningen för forskning och utveckling vill ha en
kostnadsberäkning på en föreslagen artikel. En simulerad produktionsorder fungerar som ett exempel på en
produktionsorder.
En simulerad produktionsorder påverkar inte planeringen av order. I planeringen (prod.program och
nettobehov) beaktas inte simulerade produktionsorder, och de påverkar inte heller planeringen. Simulerade
produktionsorder kan inte heller användas som mall eftersom de försvinner när du ändrar deras status.

Den planerade produktionsordern är unik på grund av följande egenskaper:

Du kan automatiskt skapa en planerad produktionsorder från en försäljningsorder.
Planerade produktionsorder är som släppta produktionsorder, och tillhandahåller indata för planering av
kapacitetsbehov genom att visa det totala kapacitetsbehovet efter produktionsgrupp eller maskingrupp.
En planerad produktionsorder representerar den bästa uppskattningen av framtida beläggning för
produktionsgruppen eller maskingruppen baserat på tillgänglig information. Planerade produktionsorder
genereras från planering, men kan också skapas manuellt. Det är inte särskilt praktiskt att skapa planerade
produktionsorder manuellt eftersom dessa tas bort under efterföljande planeringsgenerering.
Genereringen av planerade produktionsorder i planeringen resulterar i ett föreslaget "planerat orderutsläpp"
som inkluderar antal, utsläppsdatum och förfallodatum. Logiken för planeringssystemet baseras på
återanskaffningssystemet, beställningsprinciper och orderändringar som påträffas i planeringsprocessen för
nettobehov.
Du kan granska beläggningen för varje produktions- eller maskingrupp i operationsföljden för den planerade
produktionsordern om du vill se vilken effekt en planerad produktionsorder har.

Den fast planerade produktionsordern är unik på grund av följande egenskaper:

Du kan automatiskt skapa en fast planerad produktionsorder från en försäljningsorder.
En fast planerad produktionsorder fungerar som platshållare i planeringsschemat för framtida arbete som
släpps ut till fabriken.
En fast planerad produktionsorder kan genereras från planering eller skapas manuellt från försäljningsorder.
Den tas inte bort under efterföljande planering.
Genereringen av fast planerade produktionsorder i planeringen resulterar i ett föreslaget "planerat
orderutsläpp" som inkluderar antal, utsläppsdatum och förfallodatum. Logiken för planeringssystemet baseras
på återanskaffningssystemet, beställningsprinciper och orderändringar som påträffas i planeringsprocessen för
nettobehov.
Du kan granska beläggningen för varje produktions- eller maskingrupp i operationsföljden för den fast
planerade produktionsordern om du vill se vilken effekt en planerad produktionsorder har.

Den släppta produktionsordern är unik på grund av följande egenskaper:

Du kan automatiskt skapa en släppt produktionsorder från en försäljningsorder.
När en produktionsorder har släppts ut innebär det inte nödvändigtvis att material har plockats eller att arbetet



Färdiga produktionsorderFärdiga produktionsorder

Utföra en produktionsorder

MaterialförbrukningMaterialförbrukning

fysiskt har flyttats till den första operationen.
I de fall produktionstypen Tillverka-mot-order används, är det inte ovanligt att en släppt produktionsorder
skapas direkt efter registreringen av försäljningsordern.
Faktisk materialförbrukning och produktutflöde kan registreras manuellt med en släppt produktionsorder.
Dessutom sker rensning av förbrukning och produktutflöde endast automatiskt för släppta produktionsorder.

Den färdiga produktionsordern är unik på grund av följande egenskaper:

En färdig produktionsorder är vanligtvis en produktionsorder som redan har tillverkats.
Att färdigställa produktionsordern är en viktig uppgift när det gäller att slutföra livscykeln för
kostnadsberäkning för artikeln som tillverkas. Kostnadsberäkningen kan justeras och stämmas av när du
färdigställer en produktionsorder.
Färdiga produktionsorder används för rapportering av statistik och för att stödja möjligheten att gå tillbaka till
andra order (t.ex. försäljnings-, produktions- och inköpsorder). Med möjligheten att gå tillbaka till en färdig
produktionsorder kan du granska den detaljerade historiken.
Färdiga produktionsorder kan inte ändras.

När du har skapat och planerat en produktionsorder måste den släppas ut till fabriken för att utföras. När ordern
utförs registrerar du:

Material som plockas eller förbrukas
Hur lång tid det tog att bearbeta ordern
Antal av den tillverkade överordnade artikeln

Den här informationen kan registreras manuellt, eller via automatisk rapportering, enligt artikelinställningarna i
fältet Bokföringsmetod.

I programmet finns en mängd olika alternativ för hur ett tillverkningsföretag kan vilja registrera
materialförbrukning. Materialförbrukning kan till exempel registreras manuellt, vilket kan vara önskvärt om det
ofta förekommer komponentersättningar eller kassation som är större än förväntat.

Förbrukningen av material kan bearbetas via förbrukningsjournalen, men kan även registreras automatiskt i
programmet, även kallat för automatisk rapportering. Rapporteringsmetoderna är:

Manuell
Framåt
Bakåt

Manuell rapportering av förbrukning använder förbrukningsjournalen för att specificera plockning av material.

Framåt rapportering av förbrukning förutsätter att den förväntade kvantiteten av allt material för hela ordern
förbrukas när en produktionsorder släpps, om inte verksamhetsföljdslänkkoder används. Om du använder
operationsföljdslänkkoder, förbrukas materialet när starten på operationssteget registreras i utflödesjournalen. Om
du vill använda metoden Framåt för hela produktionsordern måste du göra två saker:

Du måste markera metoden Framåt på respektive artikelkort för alla artiklar på toppnivån i
produktionsstrukturen.
Du måste ta bort alla verksamhetsföljdslänkkoder i produktionsstrukturen.

Bakåt rapportering av förbrukning registrerar den faktiska kvantiteten av allt material som plockas eller förbrukas
när statusen för en produktionsorder ändras till Färdig, om inte verksamhetsföljdslänkkoder används. Om du



Automatisk bokföring av förbrukningAutomatisk bokföring av förbrukning

Automatisk rapportering - Bokför hela ordern framåtAutomatisk rapportering - Bokför hela ordern framåt

Automatisk rapportering - Bokföring framåt efter operationAutomatisk rapportering - Bokföring framåt efter operation

Automatisk rapportering - Bokföring bakåt efter operationAutomatisk rapportering - Bokföring bakåt efter operation

använder verksamhetsföljdslänkkoder, förbrukas materialet efter det att ett antal av den överordnade artikeln
registreras för verksamhetssteget i utflödesjournalen.

Bokföringsmetoden kopieras från artikelkortet när produktionsordern uppdateras. Eftersom bokföringsmetoden
för varje produktionsorderkomponent styr hur och när förbrukningen registreras, är det viktigt att observera att du
kan ändra bokföringsmetoden för särskilda artiklar direkt i produktionsordern.

Fördelen med automatisk bokföring är att det i stor utsträckning minskar registreringen av information. Med
möjligheten att automatiskt bokföra en operation kan hela registreringsprocessen för förbrukning och utflöde
automatiseras. Nackdelen med att använda automatisk bokföring är att du kanske inte på ett korrekt sätt
registrerar, eller ens är medveten om, kassation. Metoderna för automatisk bokföring är:

Bokföra hela ordern framåt
Bokföring framåt efter operation
Bokföring bakåt efter operation
Bokföra hela ordern bakåt

Om du bokför hela produktionen framåt när arbetet börjar, är beteendet hos programmet liknande det vid manuell
förbrukning. Den största skillnaden är att förbrukningen sker automatiskt.

Hela innehållet i produktionsstrukturen förbrukas och dras ifrån lagret när den släppta produktionsordern
uppdateras.
Förbrukningskvantiteten är den kvantitet per montering som anges i produktionsstrukturen multiplicerat med
antalet överordnade artiklar som du tillverkar.
Du behöver inte registrera någon information i förbrukningsjournalen om alla artiklar ska bokföras.
När artiklar förbrukas från lagret, spelar det inte någon roll när utflödesjournaltransaktionerna genomförs
eftersom utflödesjournalen inte påverkar den här typen av förbrukningsbokföring.
Inga operationsföljdslänkkoder kan anges.

Bokföra en hel order framåt kan användas i produktionsmiljöer med:

Ett lågt antal fel
Ett lågt antal operationer
Hög komponentförbrukning i tidiga operationer

Med bokföring efter operation, kan du dra av lager under en särskild operation i operationsföljden för den
överordnade artikeln. Material kopplas till operationsföljden med hjälp av operationsföljdslänkkoder, som
motsvarar de operationsföljdslänkkoder som tillämpas på komponenter i produktionsstrukturen.

Bokföring sker när operationen som har samma kod till verksamhetsföljdlänken startas. Startad betyder att någon
aktivitet registreras i utflödesjournalen för operationen. Och den aktiviteten kanske är att omställningstiden anges.

Det belopp som bokförs gäller för det antal per montering som har angetts i produktionsstrukturen multiplicerat
med antalet överordnade artiklar som tillverkas (förväntat antal).

Den här metoden är lämpligast när det finns många operationer och vissa komponenter inte behövs förrän sent i
monteringssekvensen. Om du använder JIT (Just-in-Time – precis i tid) kanske inte ens artiklarna finns i lager när
produktionen påbörjas.

Material kan förbrukas under operationer genom att använda operationsföljdslänkkoder. Vissa komponenter
kanske inte används förrän i de sista monteringsoperationerna och ska inte tas ut ur lagret förrän det är dags.

När du använder metoden Bokföring bakåt efter operation, registreras förbrukning när operationen har bokförts i



Automatisk rapportering - Bokför hela ordern bakåtAutomatisk rapportering - Bokför hela ordern bakåt

ProduktionsutflödeProduktionsutflöde

Bokföra förbrukning och utflödeBokföra förbrukning och utflöde

utflödesjournalen.

Fördelen med den här metoden är att antalet överordnade delar som slutförts i operationen är känt.

Material i produktionsstrukturen kopplas till operationsföljdsposterna med hjälp av operationsföljdslänkkoder.
Bokföring bakåt utförs när en operation med en särskild operationsföljdslänkkod bokförs med ett färdigställt antal.

Bokföringsbeloppet gäller för det antal per montering som har angetts i produktionsstrukturen multiplicerat med
antalet överordnade artiklar som bokfördes som utflödeantal i operationen. Detta antal kanske inte stämmer
överens med det förväntade antalet.

Operationsföljdslänkkoder används inte för den här rapporteringsmetoden.

Inga komponenter plockas förrän statusen för den släppta produktionsordern ändras till Färdig.
Bokföringsbeloppet är det antal per montering som anges i produktionsstrukturen multiplicerat med antalet
överordnade artiklar som slutfördes och överfördes till lagret.

Vid bokföring bakåt måste hela produktionsordern ha samma inställning som vid bokföring framåt:
Rapporteringsmetoden måste anges till bakåt på varje artikelkort för alla artiklar inom den överordnade
strukturen som ska rapporteras. Dessutom måste alla verksamhetsföljdslänkkoder tas bort från
produktionsstrukturen.

Med hjälp av programmet kan du spåra hur mycket tid som läggs ned på arbetet med en produktionsorder,
förutom att registrera det antal som tillverkas. Den här informationen kan hjälpa dig att mer exakt fastställa
produktionskostnaden. Detta är även användbart för tillverkare som använder ett standardsystem för
kostnadsberäkning och som kanske vill registrera faktisk information för att hjälpa dem att utveckla bättre riktlinjer.

Utflöde kan bearbetas via utflödesjournalen, men kan även registreras automatiskt i programmet.
Bokföringsprogrammet kopieras då automatiskt från produktionsgrupps- eller maskingruppskortet till
verksamhetsföljden för produktionsordern när du uppdaterar. Precis som för materialförbrukning, finns det tre
rapporteringsmetoder för utflöde:

Manuell
Framåt
Bakåt

Metoden Manuell använder utflödesjournalen för att ange den tid som har förbrukats och producerat antal.

Metoden Framåt registrerar det förväntade utflödet (och tid), som automatiskt registreras när en produktionsorder
släpps. Operationsföljdslänkkoder används inte när utflödet bokförs framåt.

Metoden Bakåt registrerar det förväntade utflödet (och tid), som automatiskt registreras när en produktionsorder
färdigställs. Operationsföljdslänkkoder används inte när utflödet bokförs bakåt.

Du kan använda valfri kombination av automatisk bokföring och manuellt registrerad information för både
förbrukning och utflöde. Exempelvis kanske du vill bokföra komponenter framåt automatiskt, men ändå använda
förbrukningsjournalen för att registrera kassation. På liknande sätt kanske du vill registrera utflöde automatiskt,
men använda utflödesjournalen för att registrera kassation för den överordnade artikeln eller extra tid som har
lagts ned på ordern.

Om du anger förbrukning och utflöde manuellt måste du bestämma den sekvens i vilken du kommer att registrera
den här informationen. Du kan registrera förbrukningen först och använda en genvägsmetod för att registrera
informationen som baseras på det förväntade utflödeantalet. Eller så kan du ange utflödet först med hjälp av
funktionen Expandera oper.följd . Du skulle sedan registrera förbrukning baserat på faktiskt utflödeantal.



ProduktionsjournalProduktionsjournal

Se även

I produktionsjournalen kombineras funktionerna hos förbrukningsjournalen och utflödesjournalen i en enda
journal. Produktionsjournalen kan öppnas direkt från den släppta produktionsordern.

Syftet med produktionsjournalen är att tillhandahålla ett enda gränssnitt som du använder för att registrera
förbrukning och utflöde från en produktionsorder.

Produktionsjournalen innehåller en enkel vy och ger dig möjlighet att:

På ett enkelt sätt registrera utflöde och förbrukning relaterat till en produktionsorder.
Koppla komponenterna till operationer.
Koppla faktiska data för operationen till standardkostnadsförslag i operationsföljden och komponentraderna i
produktionsordern.
Bokföra och skriva ut en översikt över registrerade operationsdata för produktionsordern.

Med produktionsjournalen kan du utföra många av de funktionerna som du kan med förbruknings- och
utflödesjournalen. Dimensioner, artikelspårning och lagerplatsinnehåll hanteras på samma sätt som i
förbruknings- och utflödesjournalen.

Produktionsjournalen skiljer sig från förbruknings- och utflödesjournalerna på följande sätt:

Den anropas direkt från en släppt produktionsorderrad och är förinställd med relevanta data.
Du tillåts definiera vilka typer av komponenter som ska hanteras utifrån ett bokföringsmetodfilter i journalen.
Antal och tid som redan har bokförts för ordern, visas längst ned i journalen som faktiska transaktioner.
Fält där du inte behöver registrera information är tomma och kan inte redigeras.
Användaren kan ange hur utflödeantal ska förinställas i journalen, till exempel att den sista operationen måste
ha värdet noll för utflödeantalet.
Om du stänger journalen utan att bokföra ändringarna, visas ett begärandemeddelande som tillåter att du
stannar kvar i journalen.
I produktionsjournalen visas operationer och komponenter tillsammans i en logisk struktur som ger en översikt
över produktionsprocessen.

I produktionsjournalen bokförs förbrukningsantal som negativa artikeltransaktioner, utflödeantal bokförs som
positiva transaktioner och tidsinsats bokförs som kapacitetstransaktioner.
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Så här skapar du ett produktionsorderhuvud

Se även

Du kan skapa en produktionsorder manuellt och första steget är då att skapa ett produktionsorderhuvud.

Produktionsorder skapas vanligtvis automatiskt av en planeringsfunktion för att uppfylla ett behov som är känt.
Mer information finns i Planering.

I det följande procedur skapas en fast planerad produktionsorder. Du kan också skapa produktionsorder med
annan status.

1. Välj ikonen  och ange Fasta planerade prod.order och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.

3. I fältet Nr. skriver du numret på den artikel som har beställts.

4. Välj produktionsorderns ursprung i fältet Ursprungstyp.

Här kan du välja att skapa en familj av artiklar. Mer information finns i Så här arbetar du med
produktionsfamiljer.

5. Välj artikelnummer, familj eller försäljningshuvud som produktionsordern ska skapas för i fältet
Ursprungsnr .

6. Fyll i fälten Antal och Förfallodatum enligt aktuella specifikationer.

När produktionsbehov ändras, till exempel komponenter och operationer, kan du snabbt omplanera
produktionsordern. Mer information finns i Omplanera eller uppdatera produktionsorder direkt.
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Lägga ut legotillverkning för produktion
2019-10-14 • 5 minutes to read

Produktionsgrupper för legotillverkning

Fält för produktionsgrupper för legotillverkningFält för produktionsgrupper för legotillverkning

Operationsföljder som använder produktionsgrupper för underkontraktOperationsföljder som använder produktionsgrupper för underkontrakt

Legotillverkningsvalda operationer till leverantör är vanligt i många tillverkningsföretag. Legotillverkning kan vara
sällan förekommande eller en integrerad del i alla produktionsprocesser.

Business Central ger flera verktyg som kan användas för att hantera legotillverkning:

Produktionsgrupper med tilldelad leverantör: Med den här funktionen kan du upprätta en produktionsgrupp
som är associerad med en leverantör (underleverantör). Detta kallas för en produktionsgrupp för
legotillverkning. Du kan ange en produktionsgrupp för legotillverkning i en operationsföljd, vilket gör att du på
ett enkelt sätt kan bearbeta legoaktiviteten. Dessutom kan kostnaden för operationen anges på
operationsföljdsnivå eller produktionsgruppsnivå.
Produktionsgrupper kostnadsbaserade på enheter eller tid: Med den här funktionen kan du ange om
kostnaderna som är associerade med produktionsgruppen baseras på produktionstiden eller en fast kostnad
per enhet. Även om underleverantörer oftast använder en fast kostnad per enhet för att debitera kostnaden för
tjänsten, kan båda alternativ hanteras i programmet (produktionstid och fast kostnad per enhet).
Legotillverkningskalkylark: Med den här funktionen kan du söka efter de produktionsorder som innehåller
material som är klart att skickas till en underleverantör, och automatiskt skapa inköpsorder för
legotillverkningsoperationer från verksamhetsföljder för produktionsorder. Inköpsorderkostnader bokförs
automatiskt i produktionsordern under bokföringen av inköpsordern. Endast produktionsorder med statusen
Släppt kan kommas åt och användas från ett legotillverkningsförslag.

Produktionsgrupper för legotillverkning är inställda på samma sätt som vanliga produktionsgrupper med extra
information. Dessa produktionsgrupper tilldelas till verksamhetsföljder på samma sätt som andra
produktionsgrupper.

I fältet Underleverantörsnr anges produktionsgruppen som en produktionsgrupp för underkontrakt. I fältet kan
du ange numret på den underleverantör som levererar till produktionsgruppen. Fältet kan användas för att
hantera externa produktionsgrupper som tillverkar under kontrakt.

Om du lägger ut arbete på legotillverkning hos en leverantör med olika taxor för varje process markerar du fältet
Specifik styckkostnad. Då kan du lägga upp en kostnad på varje verksamhetsföljdsrad och på så sätt spara tid
än om du i stället hade fått ange informationen på nytt på varje inköpsorder. Kostnaden på
verksamhetsföljdsraden används i bearbetningen i stället för kostnaden i produktionsgruppens kostnadsfält. Om
du aktiverar Specifik styckkostnad kan kostnader för leverantören beräknas utifrån
verksamhetsföljdsoperationen.

Om du lägger ut arbete på legotillverkning med en enda taxa per leverantör, lämnar du fältet Specifik
styckkostnad tomt. Kostnaderna kommer att läggas upp när du fyller i fälten Inköpspris, Indirekt kostnad %
och Omkostnad.

Du kan använda produktionsgrupper för underkontrakt för operationer i verksamhetsföljder på samma sätt som
vanliga produktionsorder.

Du kan ställa in en verksamhetsföljd som använder en extern produktionsgrupp som standardverksamhetssteg.
Du kan alternativt ändra verksamhetsföljden för en särskild produktionsorder så att en extern operation



Beräkna legotillverkningskalkylark och skapa inköpsorder för
underkontrakt

NOTENOTE

Beräkna legotillverkningskalkylarkBeräkna legotillverkningskalkylark

Så här skapar du en inköpsorder för underkontraktSå här skapar du en inköpsorder för underkontrakt

Bokföra inköpsorder för underkontrakt

inkluderas. Detta kan vara bra att använda sig av i nödsituationer, till exempel när en server inte fungerar eller
under en period med större arbetsbelastning när arbetet som normalt utförs internt måste läggas ut på en
underleverantör.

Mer information finns i Skapa verksamhetsföljder.

När du har beräknat legotillverkningskalkylarket skapas relevant dokument, i det här fallet en inköpsorder.

Sidan Legotillverkningskalkylark fungerar som Planeringsförslag genom att beräkna den nödvändiga
leveransen, i inköpsordern för det här fallet, som du granskar i kalkylarket och skapa den med funktionen
Verkställ åtgärdsmeddelande.

Endast produktionsorder med statusen Släppt kan kommas åt och användas från ett legotillverkningskalkylark.

1. Välj ikonen  och ange Legotillverkningsförslag och välj sedan relaterad länk.

2. Om du vill beräkna kalkylarket väljer du åtgärden Beräkna kalkylark.

3. På sidan Beräkna utlego ställer du in filter för de operationerna eller produktionsgrupperna där de utförs
för att beräkna endast relevanta produktionsorder.

4. Välj knappen OK.

Granska raderna på sidan legotillverkningsförslag. Informationen i det här förslaget kommer från
produktionsordern och operationsföljdsraderna för produktionsordern, och skickas vidare till inköpsordern
när den skapas. Du kan ta bort en rad i legotillverkningsförslaget utan att påverka den ursprungliga
informationen, precis som med andra förslag. Informationen visas på nytt nästa gång du kör funktionen
Beräkna utlego.

1. Välj ikonen  och ange Legotillverkningsförslag och välj sedan relaterad länk.
2. Välj Verkställ åtgärdsmeddelande i gruppen Process på fliken Åtgärder.
3. Markera fältet Skriv ut inköpsorder om du vill skriva inköpsordern när den skapas.
4. Välj knappen OK.

Endast en inköpsorder skapas om alla legotillverkningsoperationer ska skickas till samma leverantör.

Den kalkylarksrad som användes för att skapa en inköpsorder tas bort från kalkylarket. När en inköpsorder har
skapats kommer den inte att visas i kalkylarket igen.

När du har skapat inköpsorder för underkontrakt kan du bokföra dessa. När ordern tas emot bokförs en
kapacitetstransaktion i produktionsordern och när ordern faktureras bokförs den direkta kostnaden för
inköpsordern i produktionsordern.

När inköpsordern bokförs som inlevererad bokförs en utflödesjournalrad automatiskt för produktionsordern.
Detta gäller endast om legotillverkningsoperationen, är den sista operationen i verksamhetsföljden för
produktionsordern.



C a u t i o nC a u t i o n

Så här bokför du en inköpsorder för underkontrakt:

C a u t i o nC a u t i o n

Se även

Bokföra utflöde automatiskt för en pågående produktionsorder när underleverantörsartiklar tas emot kanske inte
är önskvärt. Anledningar för det kan vara att det förväntade utflödeantalet som bokförs kan skilja sig från det
faktiska antalet och att bokföringsdatumet för det automatiska utflödet är missvisande.

För att undvika att förväntade utdata för en produktionsorder bokförs när legotillverkningsinköp tas emot,
kontrollera att legotillverkningsoperationen inte är den sista. Alternativt infogar du en ny sista åtgärd för det sista
utflödesantalet.

1. Välj ikonen  och ange Inköpsorder och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna den inköpsorder som skapades från legotillverkningskalkylarket.

På inköpsorderraderna ser du samma information som i kalkylarket. Fälten Prod. Ordernr, Prod. Radnr,
Operationsnr, och Prod.gruppsnr fylls i automatiskt med information från den ursprungliga
produktionsordern.

3. Välj åtgärden Bokföra.

När inköpsordern bokförs som inlevererad bokförs en utflödesjournalrad automatiskt för produktionsordern.
Detta gäller endast om legotillverkningsoperationen, är den sista operationen i verksamhetsföljden för
produktionsordern.

Bokföra utflöde automatiskt för en pågående produktionsorder när underleverantörsartiklar tas emot kanske inte
är önskvärt. Anledningar för det kan vara att det förväntade utflödeantalet som bokförs kan skilja sig från det
faktiska antalet och att bokföringsdatumet för det automatiska utflödet är missvisande.

För att undvika att förväntade utdata för en produktionsorder bokförs när legotillverkningsinköp tas emot,
kontrollera att legotillverkningsoperationen inte är den sista. Alternativt infogar du en ny sista åtgärd för det sista
utflödesantalet.

När inköpsordern faktureras bokförs inköpskostnaden för inköpsordern i produktionsordern.
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Så här registrerar du förbrukning och utflöde för en
utsläppt produktionsorderrad
2019-10-14 • 3 minutes to read

NOTENOTE

NOTENOTE

Så här registrerar du förbrukning och utdata

Den här åtgärden utförs på sidan Produktionsjournal. I journalen kombineras funktionerna hos de skilda
förbruknings- och utflödesjournalerna. Den kombinerade journalen kan öppnas direkt från en släppt
produktionsorder. Huvudsyftet med journalen är att komponentförbrukning, antalet slutartiklar som har
producerats och den tid som går åt under operationer ska kunna bokföras manuellt. Värdena bokförs i
transaktioner under den släppta produktionsordern. förbrukningskvantiteter bokförs som negativa
artikeltransaktioner, utdatakvantiteter bokförs som positiva transaktion och åtgången tid bokförs som
kapacitetstransaktioner. Dessa bokförda värden visas också längst ned i journalen som faktiska kvantiteter.

Eftersom förbrukningsinformation hanteras tillsammans med utdata kan du i den här journalen visa länkade komponenter
och operationer i en logisk processtruktur. komponenterna visas på indragna rader under respektive operation. Detta kan
ske under förutsättning att du använder verksamhetsföljdslänkkoder.

Komponenter som saknar operationsföljdslänkkoder visas först i listan i journalen.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Släppta prod.order och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna en släppt produktionsorderrad som är klar för registrering. På snabbfliken Rader klickar du på
Rader och väljer sedan åtgärden Produktionsjournal.

Sidan Produktionsjournal öppnas med journalrader för produktionsorderraden enligt sidorna
Prod.orderkomponent och Prod.orderverksamhetsföljd. Dessa rader kommer från den
produktionsstruktur och verksamhetsföljd som tilldelats artikeln som produceras. För mer information, se
Skapa produktionsstrukturer.

3. I fältet Bokföringsdatum högst upp i journalen anger du ett bokföringsdatum som gäller för alla rader.
Arbetsdatumet anges som standard. Fältet gör att du snabbt kan samordna bokföringsdatum för alla rader,
om det behövs.

Om bokföringsdatum anges på en enskild rad så åsidosätter det värdet i det här fältet för den raden.

4. I fältet Filter för rensningsmetod längst upp i journalen kan du välja om du också vill visa förbrukning
och utdata som bokförs automatiskt enligt de bokföringsmetoder som har angetts för artikeln respektive
resursen.

För varje typ av rad i journalen visas endast de relevanta fälten. Resten är tomma och skrivskyddade.

När journalen öppnas visas förinställda kvantiteter som ska bokföras. Om ingenting har bokförts ännu



NOTENOTE

NOTENOTE

WARNINGWARNING

Se även

NOTENOTE

visas de förväntade kvantiteter som har överförts från produktionsordern som standard. Om en del
bokföring har utförts visas de återstående kvantiteterna i kvantitetsfälten. De kvantiteter och tidsvärden
som redan har bokförts för ordern visas längst ned i journalen som faktiska transaktioner.

Vad gäller kvantiteterna i fältet Utflöde antal kan du välja att ange vilka värden som ska vara förinställda
när du öppnar journalen första gången. Detta gör du i fältet Förinställd utleveranskvantitet på
snabbfliken Allmänt på sidan Produktionsinställningar.

5. Fortsätt med att ange relevanta kvantiteter för förbrukning och utflöde i de fält som kan redigeras.

Bara utflödesantalet på den sista journalraden av transaktionstypen Utflöde kommer att justera lagernivån när
journalen bokförs. Du bör därför inte bokföra journalen (med den förväntade utdatakvantiteten förinställd på den
sista utflödesraden) förrän alla slutartiklar faktiskt har producerats.

6. Markera fältet Avslutad för utdatarader för att visa att operationen är avslutad. Det här fältet är kopplat till
fältet Flödesstatus på en verksamhetsföljdrad för en produktionsorder.

7. Välj åtgärden Bokföra när du vill registrera de kvantiteter som du har angett och stänga journalen.

Om värdena som återstår ska bokföras kommer journalen att innehåller dessa återstående värden nästa gång den
öppnas. Bokfört värde visas som faktiskt värde längst ned i journalen.

Om en artikel som förbrukas är spärrad så bokförs inte förbrukningskvantiteter för artikeln. Om en maskingrupp eller
produktionsgrupp är spärrad så bokförs inte utdatakvantiteter eller processtider för den aktuella utdataraden.

Om du stänger journalen utan att bokföra så går alla ändringar förlorade.

Sidan Produktionsjournal kan inte användas av två användare samtidigt. Det innebär att om användare 2 öppnar sidan
och registrerar data när användare 1 redan arbetar på sidan kan användare 2 förlora data när användare 1 stänger sidan.

Produktion
Ställa in Produktion
Planerad
Lagersaldo
Inköp
Arbeta med Business Central



Batch-bokföra produktionsförbrukning
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Om du vill bokföra förbrukning för produktion av en eller flera rader

Se även

Om bokföringsmetoden är Manuell måste du bokföra komponenterna manuellt med hjälp av en
förbrukningsjournaler.

Du kan också ställa in systemet att automatiskt bokföra (bokföra) komponenter när du startar eller färdigställer
produktionsorder. Mer information finns i Tillåta bokföring av komponenter enligt operationens utflöde.

1. Välj ikonen  och ange Förbrukningsjournal och välj sedan relaterad länk.

2. Fyll i fälten med data om produktionsorden och om förbrukningen. Placera markören över ett fält om du vill
läsa en kort beskrivning.

Om distributionslagret där komponenterna lagras har konfigurerats till att använda lagerplatser men inte
kräva bearbetning av plockning, kopplar du en lagerplatskod till journalraden för att ange var artiklarna ska
tas från i distributionslagret. Mer information finns i Plocka för produktion eller montering.

3. Välj åtgärden Bokför om du vill bokföra förbrukningen. De associerade artikeltransaktionerna misnkas.
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Batch-bokför utflöde och körtider
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NOTENOTE

Om du vill bokföra utflödeskvantiteter för produktion av en eller flera
orderrader

Om du vill bokföra körtider för produktion av en eller flera rader

Se även

Utflödesantalet representerar det pågående arbetet som det färdiga antalet.

Endast när du bokför utflödesantalet för den sista operationen uppdateras lagret automatiskt.

1. Välj ikonen  och ange Utflödesjournal och välj sedan relaterad länk.

2. Fyll i fälten med data om produktionsorden och utdata. Placera markören över ett fält om du vill läsa en
kort beskrivning.

3. Om operationen har slutförts, välj fältet FÄRDIG.

Om lagerplatser används på det lagerställe där artiklarna ska placeras, men bearbetning av artikelinförsel
inte krävs, ska journalraden tilldelas en lagerplatskod som anger var artiklarna ska placeras på
distributionslagret. Mer information finns i Föra in produktions- eller monteringsutflöde.

4. Om du vill bokföra operationerna väljer du åtgärden Bokför. Utflödesantalet bokförs. Artikeln är nu
tillgänglig för leverans.

Bearbetningstiden representerar det pågående arbetet som nödvändig arbetstid.

1. Välj ikonen  och ange Utflödesjournal och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten med data om produktionsorden och utdata.
3. Om operationen har slutförts, välj fältet FÄRDIG.
4. Välj åtgärden bokför för att bokföra spenderad tid per operation. Kapacitetstransaktioner uppdateras för

använt arbete eller maskingrupper.
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Återföra bokföring av utflöde
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Så här återför du en utflödesbokföring

Se även

Det finns tillfällen när bokföring av utflöde måste återföras. Ett exempel på detta är om det inträffar ett
informationsregistreringsfel och ett felaktigt utflödesbelopp bokförs i en produktionsorder.

1. Välj ikonen  och ange Utflödesjournal och välj sedan relaterad länk. Välj din batch.
2. Fyll i fälten om det behövs. Mer information finns i Batch-bokför utflöde och körtider .
3. I fältet Kopplas till löpnr väljer du den tillhörande artikeltransaktionen. Kapaciteten och artikeltransaktionerna

återförs.
4. Bokför återföringen genom att bokföra journalen.

Transaktionerna i utflödesjournalen bokförs som en positiv justering i artikeltransaktionen.
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Bokföra kassationen manuellt
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NOTENOTE

Så här bokför du kassationen manuellt

Se även

Om kassation produceras under bearbetningen kan detta anges i utflödesjournalen.

Kassationsantalet läggs inte till i utflödesantalet.

1. Välj ikonen  och ange Utflödesjournal och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
3. Ange kassationsantalet i fältet Kasserat antal.
4. Ange kassationskoden i fältet Kassationskod.
5. Välj åtgärden bokför för att bokföra den angivna kassationen per operation.
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Så här visar du beläggning på produktions- och
maskingrupper
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Så här visar du produktionsgruppsbeläggningen

Se även

På sidorna produktionsgruppkort och maskingruppkort kan du se beläggningen på fabriken till följd av
planerade och släppta produktionsorder.

1. Välj ikonen  och ange Produktionsgrupper och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna relevant produktionsgruppkort i listan och klicka på åtgärden beläggning.

Använd fälten Visa efter och Visa som på snabbfliken Alternativ för att välja lämplig period.
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Bokför kapaciteter
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Så här bokför du kapaciteter

Så här visar du produktionsgruppstransaktioner

Se även

I kapacitetsjournalen bokför du förbrukade kapaciteter som inte kopplats till produktionsordern. Underhållsarbete
måste till exempel kopplas till kapacitet, men inte till en produktionsorder.

1. Välj ikonen  och ange Kapacitetsjournaler och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten Bokföringsdatum och Verifikationsnummer .
3. I fältet Typ anger du kapacitetstypen, endera Maskingrupp eller Produktionsgrupp, som du bokför.
4. I fältet Nr. skriv numret på den artikel som har beställts.
5. Ange relevanta uppgifter i övriga fält, t.ex. Starttid, Sluttid, Antal och Kassation.
6. Välj åtgärden Bokför om du vill bokföra fakturan.

På sidan produktionsgruppkort och maskingruppkort kan du se bokförd kapacitet till följd av avslutade
produktionsorder.

1. Välj ikonen  och ange Produktionsgrupper och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna relevant produktionsgruppkort i listan och klicka på åtgärden Kapacitetstransaktioner.

På sidan Kapacitetstransaktioner visas de transaktioner som bokförts från produktionsgruppen i den ordning de
bokförts i.
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Om kostnader för färdiga produktionsorder
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Exempel

Se även

Att färdigställa produktionsordern är en viktig uppgift när det gäller att slutföra livscykeln för kostnadsberäkning
för artikeln som tillverkas. Slutkostnader, inklusive avvikelser i standardkostnad, faktiska värden i en FIFO,
genomsnittlig eller L IFO-kostnad, beräknas med hjälp av batch-jobbet Justera kostnad - artikeltransaktioner
som används för avstämning av kostnaderna för produktionsartiklar. Om kostnadsjustering ska genomföras för en
produktionsorder måste statusen vara Färdig. Det är därför viktigt att vid slutförande ändra statusen för en
produktionsorder till Färdig.

Vid standardkostnad, när du t.ex. förbrukar material för att producera en artikel, överförs förenklat kostnaden för
artikeln plus arbets- och overheadkostnader till PIA. När artikeln tillverkas minskar PIA med beloppet för
standardkostnaden för artikeln. De här kostnaderna får vanligtvis inte nollnetto. För att dessa kostnader inte ska få
nollnetto måste du köra batchjobbet Justera kostnad - artikeltransaktiner och notera att endast
produktionsorder med statusen Färdig ska beaktas för justering.

Hantera lagerkostnader
Produktion
Arbeta med Business Central



Lagerstyrning
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OM DU VILL GÅ TILL

Registrera inleveransen av artiklar på lagerställen,
antingen med en inköpsorder, under enkla
lagerställekonfigurationer, eller med en lagerinleverans.
Vid halv- eller helautomatisk distributionslagerprocess
på plats.

Ta emot artiklar

Hoppa över artikelinförseln och välj processer för att
påskynda en artikel direkt från produktion till levereras.

Beräkna direktutleverans av artiklar

Införa artiklar som har inlevererats från inköp, returer,
överföringar eller produktionsutflöde enligt den
konfigurerade distributionslagerprocessen.

Införa utflöde från artiklar

Flytta artiklar mellan lagerplatser i distributionslagret. Flytta artiklar

Plocka artiklar som ska levereras, överföras eller
förbrukas vid montering eller produktion, enligt den
konfigurerade distributionslagerprocessen.

Plocka artiklar

Registrera utleverans av artiklar från lagerställen,
antingen med en försäljningsorder, under enkla
lagerställekonfigurationer, eller med en lagerutleverans.
Vid halv- eller helautomatisk distributionslagerprocess
på plats.

Leverera artiklar

Se även

Efter att varor har inlevererats och innan varor har levererats, sker en serie interna lageraktiviteter som
säkerställer ett effektivt flöde genom lagerstället och strukturerar och underhåller företagets lager.

Vanliga lageraktiviteter omfattar artikelinförsel, att flytta artiklar inom eller mellan lagerställen och att
plocka artiklar från montering, produktion eller utleverans. Montera artiklar för försäljning eller lager
måste även ta hänsyn till lageraktiviteter, men dessa klassificeras på annat håll. Mer information finns i
Monteringshantering.

I stora lager kan dessa olika uppgifter hanteras av olika avdelningar och integrationen hanteras med ett
dirigerat arbetsflöde. I enklare installationer är dessa flöden mindre formaliserade, och lageraktiviteterna
utförs med så kallad lagerinförsel och lagerplockning. Mer information om grundläggande och
avancerade konfigurationer finns i Designdetaljer: översikt över distributionslager.

Innan du kan utföra lageraktiviteter måste du ange systemet för relevanta komplexiteten i
distributionslagerprocessen. Mer information finns i Ställa in Lagerstyrning.

Lagerrelaterade uppgifter för inventering, justering och gruppering av artiklar kan omfatta
lagerställeuppgifter som gäller för distributionslagertransaktionerna innan de kan synkroniseras med de
associerade artikeltransaktionerna. Mer information finns i Inventera, justera och gruppera om lager.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.
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Ta emot artiklar
2019-10-14 • 3 minutes to read

För att inleverera artiklar med en inköpsorder.

För att inleverera artiklar med en lagerinleverans.

När artiklarna tas emot i ett distributionslager som har ställts in för distributionslagerinleveransen kan du bara
registrera inleveransen med relaterade dokument, till exempel en inköpsorder, en försäljningsreturorder eller en
order för ankommande överföringar.

När artiklar tas emot i ett distributionslager som använder inleveransbearbetning måste du hämta raderna för det
släppta källdokument som utlöste inleveransen. Om du använder lagerplatser kan du antingen godta den
standardlagerplats som fylls i eller, om artikeln inte har använts i det här lagret tidigare, fylla i den lagerplats där
artikeln ska placeras. Sedan måste du fylla i antalet artiklar som har tagits emot och bokföra inleveransen.

Nedan beskrivs hur du inlevererar artiklar med en inköpsorder. Stegen är liknande för försäljningsreturorder och
överföringsorder.

1. Välj ikonen  och ange Inköpsorder och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna en befintlig inköpsorder eller skapa en ny. Mer information finns i Registrera inköp.

3. Ange hur många enheter som har inlevererats i fältet Inlevereras antal.

Värdet i fältet Inlevererat antal uppdateras i enlighet därmed. Om detta är en delinleverans och värdet är
lägre än värdet i fältet antal.

4. Välj åtgärden Bokföra.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Dist.lager inleveranser och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.

Fyll i fälten på snabbfliken Allmänt. När du hämtar källdokumentrader, kopieras delar av informationen i
huvudet till varje rad.

För dirigerad artikelinförsel och plockning: om lagerstället har en standardzon och standardlagerplats för
inleveranser fylls fälten Zonkod och Lagerplatskod i automatiskt. Du kan dock ändra fälten vid behov.

Om du vill ta emot artiklar med klasskoder för distributionslager som skiljer sig från klasskoderna för lagerplatsen i
fältet Lagerplatskod i dokumenthuvudet, måste du ta bort innehållet i fältet Lagerplatskod i huvudet innan du
hämtar källdokumentets rader för artiklarna.

3. Välj åtgärden Hämta källdokument. Sidan Källdokument öppnas.

Från en ny eller öppen lagerinleverans eller lagerutleverans kan du använda sidan Filter att hämta
ursprungsdok. för att hämta de släppta källdokumentraderna som anger vilka artiklar som ska in - eller
utlevereras.

a. Välj åtgärden Filter för att hämta urspr.dok..
b. Du skapar ett nytt filter genom att ange en beskrivande kod i fältet Kod och väljer sedan åtgärden



NOTENOTE

Se även

NOTENOTE

NOTENOTE

Ändra.
c. Definiera vilken typ av källdokumentrader som du vill hämta genom att fylla i relevanta filterfält.
d. Välj åtgärden Kör.
Alla relaterat källdokumentrader, som uppfyller filtervillkorna, infogas nu på sidan Dist.lager inleverans
som du aktiverade från filterfunktionen.

Filterkombinationerna, vilka du definierar, sparas på sidan Filter att hämta ursprungsdok. tills nästa gång
du behöver den. Du kan skapa ett obegränsat antal filterkombinationer. Du kan ändra villkor när som helst,
genom att välja åtgärden Ändra.

4. Välj det källdokument som du vill inleverera artiklar för och klicka på knappen OK.

Raderna i källdokumentet visas på sidan Distributionslagerinleverans. Ant. att inlevereras är ifyllt med
utestående antal på respektive rad, men du kan ändra antalet som behövs. Om du tar bort innehållet i fältet
Lagerplatskod på snabbfliken Allmänt innan du hämtar raderna måste du fylla i en lämplig lagerplatskod
på varje inleveransrad.

Om du vill fylla i fältet Ant. att inlevereras på alla rader med noll, väljer du åtgärden Ta bort ant. att inleverera.
Välj åtgärder Fyll i auto. ant. att inleverera för att fylla i det igen med det utestående antalet.

Det går inte att inleverera fler artiklar än antalet, i Utestående ant. på källdokumentraden. Om du vill hämta fler
artiklar, hämtar du ett annat källdokument som innehåller en rad för artikeln, genom att använda filterfunktionen för
att hämta källdokument med aktuell artikel.

5. Bokför lagerinleveransen. Fälten med antal i källdokumenten uppdateras automatiskt och artiklarna
registreras som en del av företagets lager.

Om du använder artikelinförsel för distributionslagret skickas inleveransraderna automatiskt till funktionen för
artikelinförsel för distributionslager. Även om artiklarna har inlevererats kan de inte plockas förrän de har blivit
införda. De inlevererade artiklarna identifieras som disponibelt lager först efter att artikelinförseln har registrerats.

Om du inte använder artikelinförsel för distributionslagret utan i stället använder lagerplatser registreras
artiklarnas införsel på den lagerplats som anges på källdokumentraden.

Om du använder funktionen Bokför och skriv ut både bokför du inleveransen och skriver ut en instruktion för
artikelinförsel som talar om var artiklarna ska lagras.

Om du använder dirigerad artikelinförsel och plockning i ditt lagerställe används artikelinförselmallarna för att beräkna den
bästa platsen för artiklarna. Detta skrivs sedan ut på artikelinförselinstruktionen.

Lagerstyrning
Lagersaldo
Ställa in lagerstyrning
Monteringshantering
Designdetaljer: Lagerstyrning
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Beräkna direktutleverans av artiklar
2019-10-14 • 7 minutes to read

Så här konfigurerar du lagret för direktutleveranser:

Direktutleveransfunktionen är tillgänglig om lagerstället kräver inleverans- och artikelinförselbearbetning.

När du direktutlevererar artiklar behandlar du artiklar för in- och utleveranser utan att någonsin placera dem i
lager, vilket innebär att artikelinförsel- och plockningsprocesserna påskyndas samtidigt som den fysiska
hanteringen av artiklarna begränsas. Du kan direktutleverera artiklar både för utleveranser och för
produktionsorder. När du förbereder en utleverans eller plockar artiklar i produktionssyfte, och använder
lagerplatser, plockas artikeln automatiskt från en lagerplats för direktutleveranser före någon annan lagerplats. Du
måste kontrollera området för direktutleveranser och se om de artiklar som behövs är tillgängliga där, innan du
hämtar artiklarna från det vanliga lagringsområdet.

Om du har beräknat kvantiteter för direktutleverans, skapas automatiskt artikelinförselrader i lagerplatsen för
direktutleveranser för beräkning av direktutleveranser när inleveransen bokförs. Övriga artikelinförselrader skapas
som vanligt.

Om du vill bokföra artiklarna för direktutleverans direkt, så att de blir tillgängliga för plockning, måste du även
registrera en artikelinförsel för de övriga artiklarna som kommer från inleveransraden, nämligen de som måste
lagras. Om endast några av artiklarna på en inleveransrad direktutlevereras måste du därför försöka införa de
återstående artiklarna så snabbt som möjligt. Alternativt kan lagerprincipen vara att uppmuntra direktutleverans
av hela inleveransrader närhelst det är möjligt.

I artikelinförselinstruktionen kan du med fördel ta bort både Ta- och Placera-instruktionsrader för varje
inleveransrad som avser inleveranser som helt ska införas i lagret. Dessa rader kan vid ett senare tillfälle skapas
som artikelinförselrader från artikelinförselförslaget eller den bokförda inleveransen. När de raderas kan du sedan
föra in och registrera raderna som avser artiklar för direktutleverans.

Om du har markerat fältet Använd artikelinförselkalkylark på lagerställekortet och har bokfört inleveransen
med beräknade direktutleveranser, blir samtliga inleveransrader tillgängliga i kalkylarket. Informationen om
direktutleveranserna försvinner och kan inte återskapas. Därför bör du, om du vill använda funktionerna för
direktutleverans, lägga om rader till artikelinförselkalkylarket genom att ta bort artikelinförselinstruktioner i stället
för att använda motsvarande automatiska funktion i fältet Använd artikelinförselkalkylark.

Om du bokför lagerinleveransen, och fältet Använd artikelinförselkalkylark inte är markerat, visas artiklarna
som ska direktutlevereras som separata rader i artikelinförselinstruktionen. I fältet Direktutleverans
information på varje artikelinförselrad anges huruvida raden innehåller artiklar för direktutleverans, artiklar från
samma inleverans som alla måste lagras eller artiklar som måste lagras och som anknyter till en inleveransrad där
några av artiklarna ska direktutlevereras. Med hjälp av det här fältet kan de anställda enkelt se varför hela
inleveransantalet inte placeras i lager.

Inga separata poster för direktutlevererade artiklar genereras, utan artiklarna registreras som vanliga
artikelinförselinstruktioner.

1. Ange minst en lagerplats för direktutleverans, om du använder lagerplatser. Ange en zon för
direktutleverans, om du använder dirigerad artikelinförsel och plockning.

En direktutleveranslagerplats har Direktutlevns lagerplats fältet markerat och måste ha både Inleverera
och Plockning lagerplatstyper valda. Mer information finns i Skapa lagerplatser och Skapa lagerplatstyper.

Om du använder zoner, skapa en zon för dina direktutleveranslagerplatser och välj Direktutlevns



NOTENOTE

Så här direktutlevererar du artiklar utan att visa möjligheterna:

lagerplatszon fältet. Mer information finns i Skapa lagerställen för att använda lagerplatser.

2. Välj ikonen  och ange Plats och välj sedan relaterad länk.

3. På sidan Lagerställe väljer du vilket lagerställe som du vill ställa in direktutleverans för och väljer sedan
åtgärden Redigera.

4. Markera kryssrutan Använd direktutleverans på snabbfliken Lager och fyll i Direktutlev.
förfalloberäkning med tidsperiod att söka efter direktutleveransmöjligheter.

Alternativet Använd direktutleverans är bara tillgängligt om du har markerat fälten Begär inleveranser,
Begär utleverans, Begär plockning och Begär artikelinförsel.

5. Om du använder lagerplatser fyller du i fältet Direktutleverans lagerplatskod på snabbfliken
Lagerplatser med koden för den lagerplats du vill använda som standardlagerplats för direktutleveranser.

6. Välj ikonen  och ange Lagerställeenhet och välj sedan relaterad länk.

7. För varje artikel eller lagerställeenhet som du vill kunna direktutleverera till markerar du artikeln och väljer
åtgärden Redigera.

8. På sidan lagerställeenhetskort markerar du kryssrutan Använd direktutleverans.

Du kan bara använda direktutleveranser om lagerstället är inställt på inleverans- och artikelinförselbearbetning för
distributionslagret.

1. Välj ikonen  och ange Dist.lager inleveranser och välj sedan relaterad länk.

2. Skapa distributionslagerinleverans för en artikel som har anlänt och som eventuellt kan komma att
direktutlevereras. Mer information finns i Ta emot artiklar .

3. Fyll i fältet Ant. att inlevereras och välj åtgärden Beräkna direktutleverans.

Avgående ursprungsdokument som söker efter de artiklar som inplanerats att lämna lagret inom angiven
tidsperiod identifieras. Business Central beräknar antal så att du kan direktutleverera så mycket som möjligt
och undvika att införa artiklar, men utan att alltför många artiklar samlas i direktutleveransområdet. Värdet i
fältet Ant. för direktutlevns utgör således summan av alla avgående rader som begär artikeln inom
angiven tidsperiod minus det artikelantal som redan har placerats i området för direktutleveranser, eller så
är det värdet i fältet Ant. att inlevereras på inleveransraden, beroende på vilket som är lägst. Du kan inte
direktutleverera mer än vad som har inlevererats.

4. Om du vill direktutleverera föreslaget antal bokför du inleveransen. Du kan också välja att ändra antalet till
ett högre eller lägre värde och därefter bokföra inleveransen.

Det antal som ska direktutlevereras visas nu som rader i artikelinförselinstruktionen, förutsatt att fältet
Använd artikelinförselkalkylark inte är markerat. Icke direktutlevererade kvantiteter resulterar också i
rader i artikelinförselinstruktionen.

Om du använder lagerplatser har de direktutlevererade artiklarna tilldelats den standardlagerplats för
direktutleveranser som angetts på lagerställekortet.

5. Ta bort raderna Ta och Placera för artiklar som inte ska direktutlevereras överhuvudtaget.

6. Skriv ut artikelinförselinstruktionen för återstående rader och placera det antal av inleveransen som ska
lagras på lämpliga lagerplatser eller i lämpligt lagerområde. Placera artiklarna för direktutleverans i



Så här direktutlevererar du artiklar när du har visat möjligheterna:

NOTENOTE

Så här visar du direktutlevererade artiklar i utleveranser eller
plockningskalkylark

lämpligt område eller lagerplats enligt gällande lagerprincip. Ibland kan det krävas att de bara ska lämnas i
inleveransområdet.

7. Välj åtgärden Registrera för att registrera de direktutlevererade artiklarna som införda och tillgängliga för
plockning.

1. Välj ikonen  och ange Dist.lager inleveranser och välj sedan relaterad länk.

2. Skapa distributionslagerinleverans för en artikel som har anlänt och som eventuellt kan komma att
direktutlevereras. Mer information finns i Ta emot artiklar .

Du vill visa källdokumentrader som kräver artikeln innan du bokför Inleveransen.

3. Välj åtgärden Beräkna direktutleverans.

PÅ sidan Direktutleveransmöjligheter visas de viktigaste detaljerna om raderna som begär artikeln, t.ex.
dokumenttyp, begärt antal och förfallodatum. Med hjälp av den här informationen kan du enklare
bestämma hur mycket som ska direktutlevereras, var artiklarna ska placeras i området för
direktutleveranser och hur de ska grupperas.

4. Välj Autofyll Ant. för direktutlevns för att visa hur antalen på inleveransraderna har beräknats. När du
ändrar antalet artiklar i Ant. för direktutlevns på varje rad uppdateras beräkningen när du ändrar. Detta
innebär dock inte att artiklarna som föreslås för direktutleverans kommer att inkluderas i utleveransen eller
på produktionsordern i fråga, eftersom dessa modifikationer endast utförs i testsyfte. Processen kan
emellertid ge viktig information i de fall flera enheter är inbegripna.

5. Om du vill reservera en kvantitet av artikeln för en viss orderrad placerar du markören på raden och väljer
sedan åtgärden Reservera. På sidan Reservation kan du nu reservera tillgänglig kvantitet av artikeln för
den ordern. Reservationen är som andra reservationer och har ingen högre prioritet för att den skapades
med direktutleverans. Mer information finns i Reservera artiklar .

6. När du har utfört önskade beräkningar eller reservationer klickar du på knappen OK för att infoga den
slutgiltiga beräkningen i fältet Ant. för direktutlevns på inleveransraden. Alternativt klickar du på knappen
Avbryt om du vill gå tillbaka till lagerinleveransen för att beräkna direktutleveransen på nytt.

7. Bokför nu inleveransen, och du kan fortsätta i artikelinförselinstruktionen enligt beskrivningen i steg 3 till 7
i avsnittet Så här direktutlevererar du artiklar utan att visa möjligheterna.

Vid lagerartikelinförseln kan du fortsätta att ändra antalet artiklar som direktutlevereras eller förs in i lager alltefter behov. Till
exempel kanske du bestämmer dig för att direktutleverera ytterligare artiklar för att expediera registreringen av
direktutleveransen.

Om du använder lagerplatser kan du, när du öppnar en utleverans eller plockningskalkylarket, visa en uppdaterad
beräkning av antalet av respektive artikel som finns på lagerplatserna för direktutleveranser. Den här
informationen är praktisk om du väntar på att en artikel ska anlända. När du ser att artikeln är tillgänglig på
lagerplatsen för direktutleveranser kan du sedan snabbt skapa en plockning för alla artiklarna i utleveransen. I
plockningskalkylarket kan du ändra raderna alltefter behov och därefter skapa en plockning.

Du måste först leta efter artiklar i området för direktutleveranser när du plockar artiklar för en utleverans. Om du



Se även

under inleveransprocessen vet vilka källdokument som ligger till grund för direktutleveransen kan du lättare
avgöra huruvida artikeln kan återfinnas i området för direktutleveranser eller inte.

När en produktionsorder har släppts är raderna tillgängliga i plockningskalkylarket och du kan, i fältet Ant. på
direktutlevns lagerplats, se om artiklarna du väntar på har anlänt och placerats på lagerplatserna för
direktutleveranser. När du skapar en plockningsinstruktion föreslås automatiskt att du först plockar artiklarna för
direktutleverans på motsvarande lagerplatser. Först därefter genomsöks övriga lagerplatser efter artikeln.

Om du inte använder lagerplatser måste du komma ihåg att då och då kontrollera området för direktutleveranser
eller förlita dig på meddelanden från inleveranser om att artiklar för produktion har anlänt.

Lagerstyrning
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Införa utflöde från artiklar
2019-10-14 • 2 minutes to read

OM DU VILL GÅ TILL

Bokför inleveransen av artiklar direkt från det ankommande
orderdokumentet och därmed registrera införseln, eftersom
det finns någon lagerkonfiguration.

Ta emot artiklar

Införa artiklar order för order och bokföra inleveransen i
samma aktivitet, i en grundläggande lagerkonfiguration.

Föra in artiklar med lagerartikelinförsel

Införa artiklar för flera order i en avancerad lagerkonfiguration. Föra in artiklar med lagerartikelinförsel

Införa producerade eller monterade artiklar i
engrundläggande eller avancerad lagerkonfiguration.

Föra in produktions- eller monteringsutflöde

Planera optimerade införselinstruktioner för ett antal bokförda
lagerinleveranser i stället för att lagerarbetare agerar direkt på
inleveranser.

Planera artikelinförsel i kalkylark

Lägga tillbaka artiklar som har plockats tekniskt med en intern
plockning, till exempel för en produktionsorder som inte
förbrukat det förväntade antalet.

Plocka och lagra utan källdokument

Lageraktiviteten att införa artiklar efter att de har inlevererats eller producerats utförs på olika sätt beroende på
hur lagerstyrningsfunktionerna har konfigurerats. Hur komplex det är kan sträcka sig från inga
lagerkonfigurationer, till grundläggande lagerstyrning med hantering av order för order i en eller flera aktiviteter
samt avancerade konfigurationer där alla lageraktiviteter måste utförs i ett dirigerat arbetsflöde. Mer information
finns i Ställa in Lagerstyrning.

Om du vill organisera och registrera införselaktiviteter med distributionslagerdokument markerar du fältet Begär
artikelinförsel på lagerställekortet. Det indikerar att om du har artiklar som kommer till lagerstället via ett
ankommande källdokument, ska införseln av artiklarna hanteras via, och kontrolleras av programmet. Det
ankommande källdokumentet kan vara in inköpsorder, en försäljningsreturorder, en ankommande
överföringsorder eller en produktionsorder vars utflöde är klart för artikelinförsel.

Om lagerstället kräver artikelinförselbearbetning, men inte kräver inleveransbearbetning, använder du sidan
Lagerartikelinförsel om du vill organisera eller skriva ut information om artikelinförseln, ange resultat av faktisk
artikelinförsel eller bokföra artikelinförselinformation. Om du bokför artikelinförselinformation bokförs i sin tur
inleveransinformationen för källdokumentet.

Om lagerstället kräver både inleveransbearbetning och artikelinförselbehandling, så att du har placerat
markeringar i både Begär inleveranser och Begär artikelinförsel på lagerställekortet, finns det en annan
process som används för att införa artiklar. I det här fallet ska du använda sidan Dist.lager artikelinförsel för att
hantera artikelinförsel. Dist.lager artikelinförsel fungerar på samma sätt som Lagerartikelinförsel, förutom att du
registrerar artikelinförseln istället för att bokföra informationen. Observera att registrering av artikelinförsel inte
bokför inleveransen för artiklarna. Den uppdateras bara lagerplatsinnehåll. Du lagerchef kan du använda ett
artikelinförselkalkylark för att organisera artikelinförselinformationen innan du skapar de individuella
artikelinförselinstruktionerna.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.



Dela upp en införselrad för att placera en del av införselantalet
på tillgängliga lagerplatser eftersom den bestämda
lagerplatsen är full.

Dela rader för dist.lageraktivitet

Få direkt tillgång till införslar som tilldelats dig som
lagerarbetare.

Hitta distributionslagerfördelningar

OM DU VILL GÅ TILL

Se även
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Föra in artiklar med lagerartikelinförsel
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här begär du en lagerinförsel genom att släppa källdokumentet

NOTENOTE

Så här skapar du en lagerartikelinförsel från källdokumentet

När lagerstället har konfigurerats så att artikelinförsel krävs men inte inleverans, använder du dokumentet
Lagerartikelinförsel för att registrera och bokföra artikelinförsel och inleveransinformation för källdokumenten.
Det ankommande källdokumentet kan vara in inköpsorder, en försäljningsreturorder, en ankommande
överföringsorder, montering eller en produktionsorder vars utflöde är klart för artikelinförsel.

Du kan skapa en lagerartikelinförsel på tre sätt:

Skapa artikelinförseln i två steg genom att först skapa ett distributionslagerkrav från källdokumentet, som
fungerar som en signal till distributionslagret att källdokumentet är klart för artikelinförsel.
Lagerartikelinförseln kan sedan skapas från sidan Lagerartikelinförsel baserat på källdokumentet.
Skapa lagerartikelinförseln direkt från själva källdokumentet.
Du kan skapa lagerartikelinförslar för flera källdokument samtidigt med hjälp av batch-jobbet.

För försäljningsorder, inköpsreturorder och ingående överföringsorder och montering skapar du
distributionslagerkravet genom att släppa ordern. Nedan beskrivs hur du gör detta från en inköpsorder.

1. Välj ikonen  och ange Inköpsorder och välj sedan relaterad länk.

2. Markera den inköpsorder som du vill släppa och välj sedan åtgärden Släpp.

För produktionsorder skapar du distributionslagerkravet genom att skapa ett ankommande krav från den
släppta produktionsordern.

3. Välj ikonen  och ange Släppt produktionsorder och välj sedan relaterad länk.

4. Välj åtgärden Skapa ankommande dist.lagerkalkylark.

Du kan också skapa ankommande distributionslagerkrav genom att markera kryssrutan Skapa ankommande begäran när
du uppdaterar produktionsordern. Mer information finns i Uppdatera eller omplanera produktionsorder.

När distributionslagerkravet har skapats kan någon som arbetar i distributionslagret och skapar artikelinförslar se
att källdokumentet är klart och kan då skapa ett nytt lagerinförseldokument.

Nu när begäran har skapats kan lagerpersonalen skapa en ny artikelinförsel baserat på släppta källdokument.

1. Välj ikonen  och ange Lagerinförsel och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Ny.
3. I fältet Källdokument markerar du den typ av källdokument som du lägger ifrån dig.
4. I fältet Ursprungsnr markerar du källdokumentet.
5. Välj åtgärden Hämta källdokument för att välja från en lista över ankommande källdokument som är klara

för artikelinförsel för på lagerstället.
6. Välj knappen OK för att fylla artikelinförselrader enligt det valda källdokumentet.



Så här skapar du en lagerartikelinförsel från källdokumentet

Så här skapar du flera lagerartikelinförslar med batch-jobbet:

När du vill registrera lagerinförsel.

Se även

1. I källdokumentet, som kan vara en inköpsorder, försäljningsreturorder, ankommande överföringsorder eller en
produktionsorder, klickar du på åtgärden Skapa lagerartikelinförsel/plocka.

2. Markera kryssrutan Skapa lagerinförsel/plockning.
3. Välj knappen OK. En ny lagerinförsel har skapats.

1. Välj ikonen  och ange Skapa lagerinförsel/plockning och välj sedan relaterad länk.
2. På snabbfliken Dist.lagerkrav i beställningssidan använder du fälten Ursprungsnr och Källdokument om du

vill filtrera efter vissa typer av dokument eller intervall med dokumentnummer.
3. Välj fältet Skapa lagerinförsel på kryssrutan Alternativ.
4. Välj knappen OK. Anger numret för den bokförda artikelinförseln i lagret.

1. Du öppnar ett befintligt artikelinförseldokument genom att välja ett från sidan Lagerartikelinförslar.

2. I fältet Lagerplatskod per artikelns standardlagerplats föreslår på artikelinförsel raderna den lagerplats
där artiklarna ska placeras. Du kan ändra lagerplatsen på den här sidan om det behövs.

3. Utför artikelinförseln och ange information för den faktiska kvantiteten som förts in i fältet Ant. att
hantera.

Om det är nödvändigt att placera artiklar för en rad på flera lagerplatser, t.ex. om den utsedda lagerplatsen
är full, använder du funktionen Dela rad, på snabbfliken Rader. Mer information om hur du delar upp
rader finns i Dela dist.lageraktivitetsrader.

4. När du har utfört lagerinförsel, väljer du åtgärden Bokföra.

Vid bokföringen bokförs inleveransen, eller för produktionsorder utflödet, för de källdokumentrader som har förts
in. Om lagerstället använder lagerplatser skapas distributionslagertransaktioner som bokför kvantitetsändringarna
på lagerplatsen.
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Föra in artiklar med lagerartikelinförsel
2019-10-14 • 3 minutes to read

Så här för du in artiklar utan dirigerad artikelinförsel och plockning

Så här för du in artiklar med dirigerad artikelinförsel och plockning

När lagerstället kräver både inleverans- och artikelinförselbearbetning för distributionslagret använder du
funktionen för distributionslagerartikelinförseldokumenten för att styra hur artiklar införs.

När du bokför en lagerinleverans uppdateras källdokumenten automatiskt, t.ex. inköpsorder, ankommande
överföring eller försäljningsreturorder, varefter inlevererat antal bokförs i artikelregistret och raderna om de
inlevererade artiklarna skickas till artikelinförselfunktionen i lagret. Om du använder intern artikelinförsel och
plockning kan den interna artikelinförseln också skapa rader för artikelinförsel.

Beroende på hur lagret har ställts in görs raderna antingen tillgängliga för artikelinförselkalkylarket eller så
används de för att skapa instruktioner för artikelinförsel direkt. Mer information finns i Planera artikelinförsel i
kalkylark.

Förutom standardsätten att skapa artikelinförslar i distributionslagret, som beskrivs i det här avsnittet, kan du
skapa en artikelinförsel från den relaterade bokförda distributionslagerinleveransen. Detta är användbart om har
tagit bort artikelinförselrader, eller om du använder dirigerad artikelinförsel och plockning och har bestämt dig för
att inte använda artikelinförselkalkylarket, kan du skapa eller på nytt skapa artikelinförselanvisningar för bokförda
inleveransrader.

1. Välj ikonen  och ange Artikelinförslar och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna dist.lager artikelinförsel som är klara att hantera.

Du kan sortera Artikelinförselrader efter flera villkor, till exempel efter artikel, hyllnummer eller
förfallodatum, och på så sätt optimera artikelinförselprocessen.

3. På varje rad Anger du hur stort antal som ska införas i fältet Ant. att hantera.

4. När du är klar och alla artiklarna har förts in klickar du på åtgärden Registrera artikelinförsel för att
registrera artikelinförseln och göra artiklarna tillgängliga för plockning.

1. Välj ikonen  och ange Artikelinförslar och välj sedan relaterad länk. Om instruktioner för artikelinförseln
skapats visas en lagerartikelinförsel.

2. Öppna Dist.lager artikelinförsel som du vill arbeta med.

3. Om distributionslagret kräver det anger du ditt användar-ID på snabbfliken Allmänt när du börjar arbeta
med en särskild artikelinförsel.

4. Utför åtgärderna "Ta" och "Placera" som indikeras i fältet Åtgärdstyp på raderna.

Observera att varje inleveransrad har omvandlats till minst två rader i lagerartikelinförseln:

Den första raden, med Ta i fältet Åtgärdstyp, anger var artiklarna finns i inleveransområdet. Du kan
inte ändra zon- och lagerplatsfältet på den här raden.

Nästa rad, med Plats för i Åtgärdstyp fältet, anger var du måste placera artiklarna i lagret. Om
distributionslagret har fått ett stort antal artiklar på en enda inleveransrad, kanske de måste föras in
på flera lagerplatser, så det finns en Plats rad för varje lagerplats.



Att skapa en artikelinförsel från en bokförd inleveransen

Se även

Om raderna för Ta och Placera för varje inleveransrad inte visas direkt efter varandra och det är så
du vill att de ska visas, kan du sortera raderna genom att välja Artikel i fältet Sorteringsmetod på
snabbfliken Allmänt.

Om lagrets fysiska struktur återspeglar lagerplatsernas ordning kan du använda sorteringsmetoden
Lagerplatsordning för att förbereda en artikelinförsel, som minimerar antalet steg i lagerprocessen.

5. När du har placerat alla artiklarna på lagerplatser enligt anvisningarna, välj åtgärden Registrera
artikelinförsel.

Vid lagerställen som är inställt på dirigerad artikelinförsel och plockning, följande inställningar är nödvändig för
den process som beskrivs ovan:

En artikelinförselmall skapas. Mer information finns i Skapa artikelinförselsmallar .
vikten, volymen och särskilda lagerkrav för artikeln eller lagerställeenheten definieras. Mer information finns i
Bruttovikt.
lagerplatsernas kapacitet, typ och prioritet. Mer information finns i Lagerplatsordning.

Lagerplatsordningen beaktas när fler än en lagerplats matchar villkoren i artikelinförselmallen. Om både villkoren
i artikelinförselmallen och lagerplatsordningen är samma för fler än en lagerplats väljs den lagerplats som har
högst nummer.

Om du använder både bearbetning av artikelinförsel och inleverans för lagerstället, måste du ta bort
artikelinförselrader. Om du använder dirigerad artikelinförsel och plockning och har bestämt dig för att inte
använda artikelinförselkalkylarket, kan du skapa eller på nytt skapa artikelinförselanvisningar för bokförda
inleveransrader.

1. Välj ikonen  och ange Bokförda dist.lager inleveranser och välj sedan relaterad länk.

2. Välj en bokförd inleverans som kan behöva föras in.

3. Välj åtgärden Kort.

Om fältet Dokumentstatus är tomt har inleveransen inte förts in alls. Annars visar det här fältet att
Inleverans är delartikelinförsel eller färdig artikelinförsel.

4. Om inleveransen har införts delvis eller inte alls väljer du åtgärden Skapa artikelinförsel.

5. Fyll i sidan för begäran om batch-jobbet för att skapa artikelinförseln och klicka på OK.
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Föra in produktions- eller monteringsutflöde
2019-10-14 • 3 minutes to read

Så här skapar du det ankommande distributionslagerkravet

NOTENOTE

Så här för du in utflöde med Lagerartikelinförsel:

Så här för du in utflöde med en intern artikelinförsel

Hur du för in utflöde från produktionen beror på hur distributionslagret har ställts in som lagerställe. Mer
information finns i Ställa in Lagerstyrning.

I grundläggande lagerkonfiguration där ditt lagerställe kräver artikelinförselbearbetning, men inte
inleveransbearbetning, använder du dokumentet Lagerartikelinförsel för att ordna och registrera artikelinförsel
av utflöde.

I avancerade lagerkonfigurationer där ditt lagerställe kräver både artikelinförsel- och inleveransbearbetning skapar
du antingen ett internt artikelinförseldokument eller ett transportdokument för att föra in utflödet.

Det första steget när du skapar ett utflöde är att skapa det ankommande distributionslagerkravet. Förfrågan
informerar distributionslagret att produktions- eller monteringsordern utflöde är klart för artikelinförsel.

1. Välj ikonen  och ange Släppt produktionsorder och välj sedan relaterad länk.
2. På produktionsordern som är klar för artikelinförsel väljer du åtgärden Skapa ankommande

dist.lagerbegäran.

Du kan också skapa ankommande distributionslagerkrav genom att markera kryssrutan Skapa ankommande rekvisition
när du uppdaterar produktionsordern. Mer information finns i Uppdatera eller omplanera produktionsorder.

1. Välj ikonen  och ange Lagerinförsel och välj sedan relaterad länk.
2. Skapa en ny lagerinförsel. Mer information finns i Införa artiklar med lagerartikelinförsel .
3. Om du vill komma åt produktionsorderns utflöde väljer du åtgärden Hämta källdokument och väljer den

släppta produktionsordern.
4. Fyll i artikelinförselraderna efter behov.
5. När raderna är färdiga att bokföras klickar du på Bokför. Bokföringen skapar de nödvändiga

distributionslagertransaktionerna och bokför utflödet av artiklarna.

Du kan också skapa en Lagerinförsel direkt från den släppta produktionsordern. Mer information finns i Införa
artiklar med lagerartikelinförsel.

När du bokför en lagerinförsel antas det att alla åtgärder bokförs enligt standardverksamhetsföljden, det vill säga
att uflödesantalet bokförs enligt den senaste åtgärden. Du kan använda utflödesjournalen om du vill bokföra
avvikelser i utflödesantalet, konfigurationen och bearbetningstiderna. Om det krävs att du bokför delvis efter att
du har skapat lagerinförseln, kan du göra det för omställningstiderna och antalet för alla åtgärder utom den sista. I
det fallet styrs den sista åtgärden av lagerinförseln.

Om “Omställning, bearbetningstid” för den sista åtgärden måste bokföras, anger du utflödesantalet för den sista
åtgärden till 0. Du kan också välja att inte bokföra den sista raden alls genom att ta bort den



NOTENOTE

Om du vill manuellt ange en lagerplats för att lagra artiklar från
produktionsutflödet:

NOTENOTE

Se även

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Dist.lager intern art.införsel och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.

3. Fyll i huvudet på en ny intern artikelinförsel med åtminstone Lagerställekod.

4. Fyll i en rad för varje artikel som du vill flytta till distributionslagerplatsen. Du behöver endast fylla i fälten
Artikelnr och Antal.

När du väljer fältet Artikelnr. öppnas Lagerplatsinnehåll lista i stället för Artikellista. Det beror på att du vill föra
in en artikel som finns på en viss lagerplats, ett lagerplatsinnehåll, och inte bara en artikel, och du vet redan vilken
lagerplats som artikeln ska tas från.

5. Om du vill fylla kalkylarksraderna med hela lagerinnehållet eller det filtrerade lagerinnehållet från lager på
platsen väljer du åtgärden Hämta lagerplatsinnehåll.

6. Välj åtgärden Skapa artikelinförsel så att de artiklar som du vill plocka ut från produktionen hamnar på en
artikelinförselinstruktion där de väntar på att lagras i distributionslagret.

När du har angett att ett distributionslager ska använda riktad artikelinförsel och plockning länkas lagret till
tillverkningsstället via standardproduktionslagerplatser: de ankommande och avgående produktionslagerplatserna och den
öppna fabrikslagerplatsen, som alla definieras på snabbfliken Lagerplatser på lagerställekortet. När du bokför utflödet för en
produktionsorder placeras utflödet automatiskt i Avgående produktionslagerplats. Du följer samma procedur som ovan
för att föra in produktionsutflödet, med det undantaget att i stället för att använda artikelns standardlagerplats flyttar eller
för du in artiklarna från Avgående produktionslagerplats till deras respektive standardlagerplats.

1. Välj ikonen  och ange Transportförslag och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i huvudet och skapa en rad för varje artikel som du vill flytta till distributionslagret.
3. Fyll i fälten Från lagerplatskod och Till lagerplatskod och ange kvantiteten i fältet Antal.
4. Om du vill fylla kalkylarksraderna med hela lagerinnehållet eller det filtrerade lagerinnehållet från lager på

platsen väljer du åtgärden Hämta lagerplatsinnehåll.
5. Välj åtgärden Skapa transport. Transportinstruktionerna för distributionslagret skapas med Ta- och Placera-

rader som lagerpersonalen ska utföra.

Du kan inte ange källdokumentnumret, t.ex. produktionsordernumret, i dokument för intern artikelinförsel, artikelinförsel
eller transport, för någon av de här procedurerna.
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Planera artikelinförsel i kalkylark
2019-10-14 • 2 minutes to read

NOTENOTE

Så här planerar du instruktioner i artikelinförselkalkylarket

Du kan använda artikelinförselkalkylarket om lagerstället kräver både artikelinförsel- och inleveransbearbetning,
och du vill planera artikelinförselinstruktioner för flera inleveranser, i stället för att låta personalen följa de
instruktioner som har skapats i programmet för separata bokförda inleveranser.

Om du vill lägga upp distributionslagret så att inleveransrader visas i artikelinförselkalkylarket så snart de har
bokförts, markerar du fältet Använd artikelinförselkalkylark på snabbfliken Dist.lager på lagerställekortet. Mer
information finns i Ställa in Lagerstyrning.

Om du inte markerar fältet skapas automatiskt artikelinförselinstruktioner för inleveranser när de har bokförts.

Oavsett statusen på fältet Använd artikelinförselkalkylark på lagerställekortet kan du alltid hämta instruktionsrader för
artikelinförsel, d.v.s. bokförda inleveransrader, till artikelinförselkalkylarket genom att göra så här:

1. På sidan Dist.lager artikelinförsel trycker du på Ctrl+D för att ta bort hela artikelinförselinstruktionen, eller markerar de
rader som du vill behandla i kalkylarket och tar bort dem.

2. Fortsätt med det i så många artikelinförslar som du vill, tills du har tagit bort de rader om du vill arbeta med i kalkylarket.
Välj nu Artikelinförselkalkylark och fortsätt planeringen.

NOTENOTE

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Artikelinförselförslag och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Hämta dist.lager dokument. Sidan Artikelinförselval öppnas.

Alla bokförda inleveranser och registrerade interna artikelinförslar som har vidarebefordrats till
artikelinförselfunktionen visas, däribland de som artikelinförselinstruktioner redan har skapats för.
Dokument med artikelinförselrader som är klara och registrerade visas inte i den här listan.

3. Välj de dokument som du vill arbeta med i förslaget. Du kan arbeta med rader från flera dokument
samtidigt.

Om du försöker välja ett inleverans- eller intern artikelinförseldokument, som du redan har skapat instruktioner för,
för alla rader i dokumentet, får du information om att det inte finns någonting att hantera.

4. Fyll i fältet Sorteringsmetod för att sortera raderna som du vill ha dem.

Det sätt som raderna sorteras på i kalkylarket återspeglas inte automatiskt i artikelinförselinstruktionen, men samma
sorteringsmöjligheter finns, tillsammans med lagerplatssortering. Den radsortering som du planerar i kalkylarket är
därför enkel att återskapa när du skapar artikelinförselinstruktioner, eller genom att sortera
artikelinförselinstruktionerna.

5. Fyll i fältet Ant. att hantera. Välj åtgärden Fyll i auto. ant. att hantera eller fyll i fälten manuellt.



Se även

NOTENOTE

6. Redigera raderna manuellt vid behov. Du kan ta bort rader om exempelvis vissa artiklar måste föras in på
en lagerplats som ligger långt bort från övriga artiklars lagerplatser.

De rader som tas bort tas endast bort från det här förslaget, inte från urvalslistan för artikelinförslar.

7. Välj åtgärden Skapa artikelinförsel. Sidan Skapa dokument öppnas, där kan du lägga till ytterligare
information i artikelinförseln som du skapar, enligt följande:

Du kan fördela artikelinförseln till en särskild anställd.
Du kan sortera instruktionsraderna för artikelinförsel som du gjorde i kalkylarket eller genom att
använda funktionen Lagerplatsordning. När du sorterar enligt lagerplatsordningen visas
hämtningsraderna först eftersom de flesta inleveranslagerplatser har lagerplatsordning 0, och
placeringsraderna visas sist, med de lagerplatser som har lägst lagerplatsordning högst upp i listan. Om
du har strukturerat distributionslagret så att lagerplatser med liknande lagerplatsordning ligger bredvid
varandra slipper personalen gå så mycket om du sorterar raderna på det här sättet.
Du kan välja att inte visa de övergångsrader som skapas när en större enhet bryts ned till mindre
enheter, genom att markera fältet Sätt brytenhetsfilter. Mer information finns i Aktivera automatisk
volymnedbrytning med dirigerad artikelinförsel och plockning
Du kan välja att inte låta fältet Ant. att hantera fyllas i automatiskt för artikelinförselinstruktionerna.
Du kan välja att skriva ut dokumentet omedelbart.

8. Välj knappen OK så skapas artikelinförseln enligt dina önskemål.
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Plocka och lagra utan källdokument
2019-10-14 • 2 minutes to read

NOTENOTE

Skapa en intern plockning

Skapa en intern art.införsel

När artiklar har förts in och innan de plockas till en produktionsorder eller utleverans, förvaras de i
distributionslagret som en del av det disponibla lagersaldot.

Det kan uppstå situationer då artiklar måste tas ut från distributionslagrets lagerplatser tillfälligt, kanske för att ta
som modeller i försäljningspresentationer. Dessa artiklar ägs fortfarande av företaget och ingår i lager, men de är
inte tillgängliga för plockning. De registreras på ett en speciell lagerplats som du skapar för det här ändamålet.
Tekniskt är artiklar i lagret, men fysiskt, kan de vara i ett konferens- eller demonstrationsdatabasen.

Det kan även vara så att produktionsenheten plötsligt behöver några artiklar i en tillverkningsprocess. Du kan
plocka artiklar till produktionslagerplatser med hjälp av internplockning. När processen är klar och utflöde har
skapats bokför du förbrukningen av artiklarna och tömmer produktionslagerplatsen, vilket i sin tur minskar
artikelkvantiteten på lagerstället.

På samma sätt kan artiklar returneras till distributionslagret för artikelinförsel. Artiklarna kan ha tagits ut från det
disponibla lagret till en produktionsorder, och sedan inte använts alls. Om du vill att de ska ingå i det tillgängliga
lagret igen måste de föras in på lagerplatsen.

Interna artikelinförslar låter dig utföra artikelinförsel utan att referera till ett visst källdokument. Du kan enkelt
ange all information som du behöver för att skapa en plockning eller artikelinförsel.

Om du inte använder intern plockning och intern artikelinförsel kan du utföra de här justeringarna genom att flytta artiklar
från en lagerplats till en annan eller bokföra ändringar av antal för en lagerplats.

När lagerstället använder dirigerad artikelinförsel och plockning, och därmed också lagerplatstyper, kan du inte manuellt flytta
artiklar in och ut ur en lagerplats av typen INLEV. Detta beror på att artiklar som finns i en lagerplats av INLEV.-typ måste
registreras som införda innan de blir en del av det tillgängliga lagret.

1. Välj ikonen  och ange Dist.lager intern plockning och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten Nr. och fältet Till lagerplatskod på snabbfliken Allmänt. Fältet Till lagerplatskod anger den

lagerplats som du vill hämta artiklar från. För produktion skulle den här lagerplatsen vara den ankommande
produktionslagerplatsen eller den öppna fabrikslagerplatsen. För andra typer av aktiviteter väljer du Till
lagerplatskod för en lagerplatstyp som inte används för plockning, troligtvis en etapplagerplats,
leveranslagerplats eller speciallagerplats.

3. Välj en artikel i fältet Artikelnr och fyll i den kvantitet som du vill plocka.
4. Välj åtgärden Skapa plockning. En plockinstruktion är nu klar att utföras av lagerpersonalen.

1. Välj ikonen  och ange Dist.lager intern art.införsel och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten Nr. och fälten Från lagerplatskod på snabbfliken Allmänt. Fältet Från lagerplatskod anger den

lagerplats där de artiklar finns som returneras till lagret, kanske från produktionen.
3. Fyll i artikelnumren och kvantiteterna på raderna.
4. Välj åtgärden Skapa artikelinförsel. En artikelinförselinstruktion är nu klar att utföras av lagerpersonalen.



Se även
Lagerstyrning
Lagersaldo
Ställa in lagerstyrning
Monteringshantering
Designdetaljer: Lagerstyrning
Arbeta med Business Central



Genomgång: Inleverera och införa utflöde i
grundläggande lagerkonfigurationer
2019-10-14 • 3 minutes to read

METOD
ANKOMMANDE
BEHANDLING LAGERPLATSER INLEVERANSER

ARTIKELINFÖRSLA
R

NIVÅ AV
KOMPLEXITET (SE
DESIGNDETALJER:
LAGERSTYRNINGSI
NSTÄLLNING)

A Bokföra
inleverans och
lagerinförsel från
orderraden

INTER 2

B Bokföra
inleverans och
lagerinförsel från
ett
lagerinförseldoku
ment

X 3

L Bokföra
inleverans och
lagerinförsel från
ett
distributionslager
inleveransdokum
ent

X 6-4-5

D Bokföra
inleverans från
ett
distributionslager
inleveransdokum
ent och bokföra
införsel i ett
distributionslager
införseldokument

INTER INTER 6-4-5

Om den här genomgången

Obs! i den här genomgången måste utföras på ett demonstrationsföretag, med alternativet Fullständig
utvärdering - fullständig exempeldata som är tillgängliga i begränsat läge. Mer information finns i Skapa en
miljö för begränsat lägel.

I Business Central, kan de inkommande processerna för att inleverera och lagerinföra utföras på fyra sätt med
hjälp av olika funktionaliteter beroende på lagerkomplexitetsnivån.

Mer information finns i Designdetaljer: Ingående distributionslagerflöde.

Efterföljande genomgången visar metod B i föregående tabellen.

För grundläggande lagerkonfiguration där lagerstället har konfigurerats att kräva artikelinförselbearbetning men
inte mottagningsbearbetning, använder du sidan Lagerinförsel för att registrera och bokföra artikelinförsel- och



NOTENOTE

Roller

Förutsättningar

Situation

Lägger upp lagerstället

mottagningsinformation för dina ankommande källdokument. Det ankommande källdokumentet kan vara en
inköpsorder, försäljningsreturorder, ankommande överföringsorder eller produktionsorder vars utflöde är klart för
artikelinförsel.

Även om inställningarna kallas Begär plockning och Begär artikelinförsel, kan du fortfarande bokföra inleveranser och
utleveranser direkt från affärskälldokument på platser där du markerar dessa kryssrutor.

I den här genomgången tas följande uppgifter upp.

Lägger upp lagerstället S ILVER för lagerinförsel.
Lägger upp lagerstället S ILVER för lagerplatshantering.
Definierar en standardlagerplats för artikeln LS-81. (LS-75 redan inställd i CRONUS.)
Skapa en inköpsorder för leverantör 10000 på 40 högtalare.
Kontrollera att införsel-lagerplatserna förinställs av inställningarna.
Släppa inköpsordern för lagerhantering.
Skapa en lagerinförsel som baseras på ett släppt källdokument.
Kontrollera att införsel-lagerplatserna hämtas från inköpsorder.
Registrering av lagerrörelsen till lagret och samtidigt bokföra inköpsinleveransen för källinköpsorder.

Den här genomgången innehåller arbetsuppgifter som utförs av följande användarroller:

Dist.lagerchef
Inköpsagent
Lagerarbetare

För att kunna utföra den här genomgången behöver du:

CRONUS Sverige Ab installerad.

Gör dig själv till distributionslageranvändare på lagerstället S ILVER med följande steg:

1. Välj ikonen  och ange Dist.lager personal och välj sedan relaterad länk.
2. Välj fältet Användar-ID och välj ditt eget användarkonto på sidan Användare.
3. Ange SILVER i fältet Lagerställekod.
4. Välj fältet Standard.

Alicia, inköpsagenten i CRONUS, skapar en inköpsorder för 10 enheter av artikeln LS-75 och 30 enheter av
artikeln LS-81 från leverantör 10000 som ska levereras till distributionslagret S ILVER. När leveransen inlevereras
till lagret placerar Anders, lagerarbetaren, artiklarna i standardlagerplatser som definieras för artiklarna. När
Anders bokför artikelinförseln, bokförs artiklarna som inlevererade till lagret och som tillgängligt för försäljning
eller andra behov.

Inställningen av sidan Lagerställekort definierar företagets lagerflöden.



Så här lägger du upp lagerställenSå här lägger du upp lagerställen

Skapar inköpsordern

Skapa inköpsordernSkapa inköpsordern

Ta emot och föra in artiklar i lagret

Så här tar du emot och för in artiklarSå här tar du emot och för in artiklar

1. Välj ikonen  och ange Platser och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna lagerställekortet S ILVER.

3. Markera kryssrutan Begär artikelinförsel.

Fortsätt med att lägga upp en standardlagerplats för de två artikelnumren för att styra var de ska föras in.

4. Välj åtgärden Lagerplatser.

5. Markera den första raden för lagerplatsinnehållet S-01-0001, och välj sedan åtgärden innehåll.

Lägg märke till att på sidan Lagerplatsinnehåll har artikeln LS-75 redan lagts upp som innehåll i
lagerplatsen S-01-0001.

6. Välj åtgärden Ny.

7. Markera fälten Fast och Standard.

8. I fältet Verifikationsnr. anger du LS-81.

Inköpsorder är den vanligaste typen för inkommande källdokumentet.

ARTIKEL LAGERSTÄLLEKOD LAGERPLATSKOD ANTAL

LS_75 SILVER S-01-0001 10

LS-81 SILVER S-01-0001 30

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Inköpsorder och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.

3. Skapa en inköpsorder för leverantör 10000 på arbetsdatumet (23 januari) med följande inköpsorderrader.

Lagerplatskod anges automatiskt i överensstämmelse med inställningar som du har utfört i avsnittet ”Skapa
lagerplatsen”.

Fortsätt med att meddela lagret att inköpsordern är klar för lagerhantering när leverans anländer.

4. Välj åtgärden Släppa.

Leverans av högtalare från leverantör 10000 har anlänt till S ILVERLAGRET, och Anders fortsätter att föra
in dem.

På sidan Lagerinförsel kan du hantera alla ingående distributionslageraktiviteter för ett särskilt källdokument, t.ex
en inköpsorder.

1. Välj ikonen  och ange Lagerinförslar och välj sedan relaterad länk.



Se även

2. Välj åtgärden Ny.

3. Välj fältet Källdokument och sedan Inköpsorder.

4. Välj fältet Källnr. markera raden för köpet från leverantör 10000 och välj sedan knappen OK.

Alternativ: Välj Hämta källdokument och välj sedan inköpsorder på fliken Åtgärder i gruppen
Funktioner.

5. Välj åtgärden Fyll i auto. ant. att hantera.

Alternativt, ange 10 respektive 30 i fältet Ant. att hantera på de två lagerinförselraderna.

6. Välj åtgärden bokför, välj åtgärden inleverera, och välj sedan OK-knappen.

De 40 högtalarna har nu registrerats som införda på lagerplatser S-01-0001 och en positiv
artikeltransaktion skapas som återspeglar den bokförda inköpsinleveransraden.

Föra in artiklar med lagerartikelinförsel
Ställa in grundläggande dist.lager med verksamhetsområden
Flytta komponenter till ett verksamhetsområde i en grundläggande lagerkonfiguration
Plocka för produktion eller montering
Flytta artiklar ad hoc i grundläggande lagerkonfigurationer
Designdetaljer: Ankommande distributionslagerflöde
Genomgång av affärsprocesser
Arbeta med Business Central



Genomgång: Inleverera och införa utflöde i
avancerade lagerkonfigurationer
2019-10-14 • 5 minutes to read

METOD
ANKOMMANDE
BEHANDLING LAGERPLATSER INLEVERANSER

ARTIKELINFÖRSLA
R

NIVÅ AV
KOMPLEXITET (SE
DESIGNDETALJER:
LAGERSTYRNINGSI
NSTÄLLNING)

A Bokföra
inleverans och
lagerinförsel från
orderraden

INTER 2

B Bokföra
inleverans och
lagerinförsel från
ett
lagerinförseldoku
ment

X 3

L Bokföra
inleverans och
lagerinförsel från
ett
distributionslageri
nleveransdokume
nt

X 6-4-5

D Bokföra
inleverans från
ett
distributionslageri
nleveransdokume
nt och bokföra
införsel i ett
distributionslageri
nförseldokument

INTER INTER 6-4-5

Om den här genomgången

Obs! i den här genomgången måste utföras på ett demonstrationsföretag, med alternativet Fullständig
utvärdering - fullständig exempeldata som är tillgängliga i begränsat läge. Mer information finns i Skapa en
miljö för begränsat lägel.

I Business Central, kan de inkommande processerna för att inleverera och lagerinföra utföras på fyra sätt med hjälp
av olika funktionaliteter beroende på lagerkomplexitetsnivån.

Mer information finns i Designdetaljer: Ingående distributionslagerflöde.

Efterföljande genomgången visar metod D i föregående tabellen.

För avancerad lagerkonfigurationer där lagerstället har konfigurerats att kräva mottagningsbehandling, förutom
artikelinförselbehandling, använder du sidan Dist.lager inleverans för att registrera och bokföra kvittot med



Roller

Förutsättningar

Situation

Granska konfigurationen av VITA platsen

Om du vill granska lagerställekonfigurationenOm du vill granska lagerställekonfigurationen

artiklar för flera ankommande order. När lagerinleveransen bokförs, skapas en eller flera av
artikelinförseldokument för att instruera lagerarbetare att ta det mottagna artikeln och placera dem på avsedda
ställen enligt lagerplatsinställning eller i andra lagerplatser. Den specifika placering av artiklarna registreras, när
lagerartikelinförseln är registrerade. Det ankommande källdokumentet kan vara en inköpsorder,
försäljningsreturorder, ankommande överföringsorder eller montering eller produktionsorder vars utflöde är klart
för artikelinförsel. Om kvittot skapas från en ankommande beställning, kan mer än en ankommande källdokument
hämtas för kvittot. Genom att använda den här metoden, kan du registrera många artiklar som inlevereras från
olika inkommande beställningar med ett kvitto.

I den här genomgången tas följande uppgifter upp.

Ställa in VIT lagerställe för mottagning och införsel.
Skapa och släppa två inköpsorder för fullständig lagerhantering.
Skapa och bokför ett distributionslagerinleveransdokument för åtskilliga inköpsorderrader från vissa
leverantörer.
Registrering av en lagerartikelinförsel för de inlevererade artiklarna.

Den här genomgången innehåller arbetsuppgifter som utförs av följande användarroller:

Dist.lagerchef
Inköpsagent
Mottagande personal
Lagerarbetare

För att kunna utföra den här genomgången behöver du:

CRONUS Sverige Ab installerad.
Om du vill Ange dig själv som distributionslagerpersonal på lagerstället VIT följer du de här stegen:

1. Välj ikonen  och ange Dist.lager personal och välj sedan relaterad länk.
2. Välj fältet Användar-ID och välj ditt eget användarkonto på sidan Användare.
3. Ange WHITE i fältet Lagerställekod.
4. Välj fältet Standard.

Ellen, lagerchef på CRONUS skapar två inköpsorder för tillbehörsartiklar från leverantörerna 10000 och 20000
som ska levereras till distributionslagret VIT. När leveranserna inlevereras till lagret använder Sammy, som är
ansvarig för att ta emot artiklar från leverantörer 10000 och 20000, ett filter för att skapa inleveransrader för
inköpsorder som inlevereras från de två leverantörerna. Sammy bokför artiklar som inlevererade till lagret i en
lagerinleverans och artiklarna blir tillgängliga till försäljning eller andra behov. Anders lagerarbetaren, tar artiklarna
från mottagande lagerplatsen och för in dem. Han flyttar alla enheter i sina standardlagerplatser, utom 40 av 100
inlevererade gångjärn, som han flyttar till monteringsavdelningen genom att dela, artikelinförselraden. När Anders
registrerar artikelinförsel, uppdateras lagerplatsinnehållen, och artiklarna blir tillgängliga för plockning från lagret.

Inställningen av sidan Lagerställekort definierar företagets lagerflöden.



Skapa inköpsorder

Så här Skapa inköpsorderSå här Skapa inköpsorder

Ta emot artiklarna

Så här inlevererar du artiklarnaSå här inlevererar du artiklarna

1. Välj ikonen  och ange Platser och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna lagerställekortet VIT.

3. Observera på snabbfliken Dist.lager att kryssrutan dirigerad artikelinförsel och plockning är markerad.

Det betyder att lagerstället ställts in för den högsta komplexitetsnivån, reflekterat av faktumet att alla
kryssrutor för lagerhantering på snabbfliken är markerade.

4. Observera att på snabbfliken Lagerplatser att lagerplatser anges i fälten Inlevns lagerplatskod och
Utlevns lagerplatskod.

Det betyder att, när du skapar en distributionslagerinleverans, den här lagerplatskoden kopieras till huvudet på den
distributionslagerinleveransdokument som standard, och till raderna i de resulterande
distributionslagerartikelinförslar.

Inköpsorder är den vanligaste typen för inkommande källdokumentet.

ARTIKEL LAGERSTÄLLEKOD ANTAL

70200 VIT 100 STYCK

70201 VIT 50 STYCK

ARTIKEL LAGERSTÄLLEKOD ANTAL

70100 VIT 10 CAN

70101 VIT 12 CAN

1. Välj ikonen  och ange Inköpsorder och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.

3. Skapa en inköpsorder för leverantör 10000 på arbetsdatumet (23 januari) med följande inköpsorderrader.

Fortsätt med att meddela lagret att inköpsordern är klar för lagerhantering när leverans anländer.

4. Välj åtgärden Släppa.

Fortsätt att skapa den andra inköpsordern.

5. Välj åtgärden Ny.

6. Skapa en inköpsorder för leverantör 20000 på arbetsdatumet med följande inköpsorderrader.

Välj åtgärden Släppa.

Leveranserna av artiklar från leverantörer 10000 och 20000 har anlänt till det VITA lagret, och Sammy
börjar behandla inköpsleveranserna.

På sidan Dist.lager inleverans kan du hantera flera inkommande order för källdokument, t.ex en inköpsorder.



Föra in artiklar i lagret

Så här för du in artiklarnaSå här för du in artiklarna

1. Välj ikonen  och ange Dist.lager inleveranser och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.

3. Ange WHITE i fältet Lagerställekod.

4. Välj åtgärden Filter för att hämta urspr.dok..

5. Ange ACCESSORY i fältet Kod.

6. I fältet Beskrivning anger du Leverantörer 10000 och 20000.

7. Välj åtgärden Ändra.

8. På snabbfliken inköp i fältet Inköpsleverantörsnrfilter anger du 10000|20000.

9. Välj åtgärden Kör. lagerinleveransen är fylld med fyra rader som representerar inköpsorderrader för de
angivna leverantörerna. Fältet Ant. att inlevereras är fyllt, eftersom du inte valde kryssrutan Fyll inte i ant.
att hantera på sidan Filter att hämta ursprungsdok..

10. Alternativt om du vill använda ett filter på det sätt som beskrivs tidigare i det avsnitt, välj åtgärden Hämta
källdokument och välj sedan inköpsorder från leverantörerna i fråga.

11. Välj åtgärden Bokföra inleverans och sedan knappen Ja.

Positiva artikeltransaktioner skapas som återspeglar de bokförda inköpsleveranserna av utrustning från
leverantörerna 10000 och 20000, och artiklar är klara att föras in i distributionslagret från den mottagande
lagerplatsen.

På sidan Dist.lager artikelinförsel kan du hantera artikelinförslar för ett specifikt
distributionslagerinleveransdokument som täcker flera källdokument. Som alla dist.lageraktivitetdokument
representeras varje artikel på dist.lager artikelinförsel av en taganderad och en platsrad. I följande procedur är
lagerplatskoden på hämtningsraderna standardlagerplatsen för inleveranser vid lagerställe VIT, W-08-0001.

1. Välj ikonen  och ange Artikelinförslar och välj sedan relaterad länk.

2. Välj det enda distributionslagerinförseldokumentet i listan, och sedan, på Startsida fliken, i Hantera grupp,
välj Redigera.

Distributionslagerinförseldokumentet öppnas med totalt åtta Ta- eller Placerarader för de fyra
inköpsorderrader.

Lagerarbetaren har fått informationen att 40 gångjärn behövs i monteringavdelningen, och han fortsätter att
dela upp den enda placeraraden för lagerplatsen W-02-0001 i monteringavdelningen där han placerar den
delen av de inlevererade gångjärnen.

3. Välj den andra raden på sidan Dist.lager artikelinförsel fönstret, raden Plats för artikel 70200.

4. I fältet Antal att hantera ändra värdet från 100 till 60.

5. På snabbfliken Rader väljer du Funktioner och sedan dela rad. En ny rad infogas för artikel 70200 med 40
i fältet Ant. att hantera.

6. Ange W-02-0001 i fältet lagerplatskod. Fältet Zonkod fylls i automatiskt.

Fortsätt med att registrera artikelinförseln.

7. Välj åtgärden Registrera artikelinförsel och sedan knappen Ja.



Se även

Mottagna tillbehör är nu införda i artikelns standardlagerplatser, och 40 gångjärn placeras i
monteringavdelningen. De inlevererade artiklarna är nu tillgängliga för plockning till intern efterfrågan, till
exempel monteringsorder eller till extern efterfrågan, till exempel försäljningsutleveranser.

Föra in artiklar med lagerartikelinförsel
Flytta artiklar i avancerade distributionslagerkonfigurationer
Designdetaljer: Ankommande distributionslagerflöde
Genomgång: Inleverera och införa utflöde i grundläggande lagerkonfigurationer
Genomgång av affärsprocesser



Flytta artiklar
2019-10-14 • 2 minutes to read

OM DU VILL GÅ TILL

Flytta artiklar mellan lagerplatser i grundläggande
distributionslagerkonfigurationer när som helst och utan
källdokument.

Flytta artiklar i grundläggande
distributionslagerkonfigurationer

Använd dist.lagertransportkalkylarket för att flytta artiklar i
avancerad distributionslagerkonfiguration, både för
källdokument och för ad hoc.

Flytta artiklar i avancerade distributionslagerkonfigurationer

Ta med komponentartiklarna till interna operationer i
grundläggande distributionslagerkonfigurationer, som begärs
av källdokument för dessa operationer.

Flytta komponenter till ett verksamhetsområde i
grundläggande lagerkonfigurationer

Planera vilka lagerplatser som ska fyllas på eller tömmas för
att uppnå ett effektivt flöde, till exempel tömma ett
volymlager före en stor inleverans.

Planera lagertransporter i kalkylark

Uppdatera vilken frekvens lagerplatser, till exempel
plockningslagerplatser, måste återfyllas med på grund av
fluktuation i efterfrågan.

Beräkna lagerplatsåteranskaffning

Omstrukturera distributionslagret med nya lagerplatskoder
och nya lagerplatsegenskaper och flytta dem eventuellt runt.

Omstrukturera lager

Se även

Lageraktiviteten att flytta artiklar inom distributionslagret utförs på olika sätt beroende på hur
lagerstyrningsfunktionerna har konfigurerats. Hur komplex det är kan sträcka sig från inga lagerkonfigurationer, till
grundläggande lagerstyrning med hantering av order för order i en eller flera aktiviteter samt avancerade
konfigurationer där alla lageraktiviteter måste utförs i ett dirigerat arbetsflöde. Mer information finns i Ställa in
Lagerstyrning.

När artiklarna finns i lagerstället kanske de måste flyttas enligt de lageraktiviteter som håller igång artikelflödet
genom lagret. Alla transporter sker direkt i samband med intern operationer, till exempel en produktionsorder som
behöver slutartiklar eller artikelinförsel av färdiga varor. Andra transporter sker pga platsbrist i distributionslagret
eller som ad hoc-transporter till och från funktion.

Andra transportuppgifter är att regelbundet göra återanskaffningar för plockningslagerplatser eller
fabrikslagerplatser och att ändra information om lagerplatsens innehåll.

Att flytta artiklar till andra platser påverkar artikeltransaktionerna och måste därför göras med en
överföringsorder. Mer information finns i Så här överför du lager mellan olika lagerställen.

Lagerrelaterade uppgifter för inventering, justering och gruppering av artiklar kan omfatta lagerställeuppgifter
som gäller för distributionslagertransaktionerna innan de kan synkroniseras med de associerade
artikeltransaktionerna. Mer information finns i Inventera, justera och gruppera om lager.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.



Lagerstyrning
Lagersaldo
Ställa in lagerstyrning
Monteringshantering
Designdetaljer: Lagerstyrning
Arbeta med Business Central



Flytta artiklar ad hoc i grundläggande
lagerkonfigurationer
2019-10-14 • 3 minutes to read

NOTENOTE

Så här flyttar du artiklar som en internförflyttning

Ibland kan du behöva flytta artiklar mellan interna lagerplatser, inte inleverans eller utleveranslagerplatser, utan en
viss efterfrågan från ett källdokument. Du kan utföra dessa ad hoc-transporter, till exempel, kan du ordna om
distributionslagret, för att få artiklarna till område, eller flytta ytterligare artiklar till och från en
produktionsområde utan ett systemsamband med produktionsorderkälldokumentet.

I grundläggande distributionslagerkonfiguration, dvs lagerställen som använder Lagerplats ska finnas
inställningsfältet, och möjligen Begär plockning och den Begär artikelinförsel inställningarna, kan du
registrera ad hoc-transporter utan källdokument på följande sätt:

Med sidan Intern förflyttning.
Med sidan Artikelgrupperingsjournal.

I avancerad lagerkonfiguration, dvs lagerställen som använder Dirigerad art.inf. och plock. inställningsfältet använder du
Transportkalkylark sidan eller Intern Dist.lager plockning eller Intern Dist.lager art.införsel för flytta artiklar som är ad
hoc mellan lagerplatser.

1. Välj ikonen  och ange Interntransport och välj sedan relaterad länk.

2. Fyll i fältet Nr på snabbfliken Allmänt . Fyll Nr fälten, antingen genom att lämna fältet eller genom att välja
AssistEdit för att välja nummer i nummerserien.

3. I Lagerställekod fältet, ange det lagerställe där transporten ska utföras.

Om lagerstället lagts upp som din standardplats som distributionslageranvändare, infogas lagerställekod i
automatiskt.

4. I Till lagerplatskod fältet, ange en kod för den lagerplats som du vill flytta artikeln till. För produktionen
kan detta vara till exempel en öppen produktionslagerplatskod som har angetts på lagerställekortet eller i
produktionsgruppen.

5. I Förfallodatum fältet, ange det datum då transporten måste ha slutförts.

6. På snabbfliken Rader väljer du fältet Artikelnr för att öppna sidan Lagerplatsinnehåll lista och välj
sedan artikeln som ska flyttas baserat på dess tillgänglighet i lagerplatserna. Det går också att välja Hämta
lagerplatsinnehåll för att fylla i interförflyttningsrader baserat på dina filter. Mer information finns i
beskrivningen för åtgärden Hämta lagerplatsinnehåll.

När du har valt artikel innehåller fältet Från lagerplatskod automatiskt enligt valt lagerplats, men du kan
ändra den till en annan lagerplats där artikeln är tillgänglig.



Så här flyttar du artiklar med artikelgrupperingsjournalen

Se även

NOTENOTE

NOTENOTE

NOTENOTE

Eftersom Artikelnr fältet, och Från lagerplatskod fältet är kopplade, deras värden kan ändras oberoende av
varandra, när du redigerar endera fältet.

Fältet Till lagerplatskod fylls i med värdet som du har angett i huvudet, men du kan ändra koden på raden
till en annan lagerplatskod som är inte spärrad, eller hängivet till särskilt ändamål. Se Dedikerad för mer
information om batch-jobb avseende att skapa lagerplatser.

7. Ange det antal som ska flyttas i Antal fältet, när du har definierat lagerplatser som du vill flytta artikeln till
och från.

Antalet måste vara tillgängligt i fältet Från lagerplatskod.

8. Är du klar att bearbeta internförflyttningen, välj åtgärden Skapa lagerförflyttning.

När du har skapat lagerförflyttningen, tas rad för interntransport bort.

Du utför resten av ad hoc-flyttningen på sidan Lagertransport, på samma sätt som du skulle för en
transport baserat på källdokument. För mer information, se Flytta komponenter till ett verksamhetsområde
i grundläggande distributionslagerkonfiguration

Du kan registrera flyttning av objekt genom att gruppera de lagerplatskoder som finns i stället för att använda
dokument för distributionslagertransport. Mer information finns i Inventera, justera och gruppera om lager med
hjälp av journaler.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Artikelgrupp.journal och välj sedan relaterad länk.

2. Definiera vilka lagerplatser som du vill flytta artiklar till och från på varje journalrad, genom att fylla i
Lagerplatskod och Ny lagerplatskod fältet.

a. Om du vill flytta hela innehållet från en lagerplats till en annan lagerplats väljer du åtgärden Hämta
lagerplatsinnehåll.

b. Fyll i filter för att hitta den lagerplats vars innehåll du vill flytta och klicka på OK. Journalraderna fylls i
med innehållet av lagerplatsen.

3. Fyll i de återstående fälten på varje journalrad.

4. Bokför Grupperingsjournalen

Till skillnad från transportdokument skapar en transportinstruktion som bokförs med grupperingsjournalen, inte ett
distributionslagerkrav att utföra den fysiska aktiviteten.

Lagerstyrning
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Flytta artiklar i avancerade
distributionslagerkonfigurationer
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här flyttar du artiklar med dist.lager transport kalkylarket

Så här registrerar du distributionslagertransporten:Så här registrerar du distributionslagertransporten:

NOTENOTE

Så här registrerar du transporten av en artikel som redan har skett

I avancerad lagerkonfiguration, dvs lagerställen som använder Dirigerad art.inf. och plockning , utförs transporter
mellan lagerplatser av en ansvarig anställd som förbereder Dist.lager transporterna i transportkalkylarket och
sedan skapar dist.lager transporterna så att lagerpersonalen kan utföra dem.

Sidan Transportkalkylark innehåller två funktioner som du kan använda för att fylla i raderna automatiskt. Den
första är funktionen Beräkna lagerplatsåteranskaffning Den här funktionen använder lagerplatsrang för att
föreslå påfyllning för med lagerplatser med högre lagerplatsordning från lagerplatser med lägre rang. Den andra
funktionen är Hämta lagerplatsinnehåll som fyller i kalkylarksraderna med hela lagerplatsinnehållen, för de
lagerplatser du anger.

1. Välj ikonen  och ange Transportförslag och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i tillämplig distributionslagertransportinformation på kalkylarksraderna.
3. Välj åtgärden Skapa transport om du vill skapa ett dokument för distributionslagertransport som kan

registreras när distributionslagertransporten är slutförd.

1. Välj ikonen  och ange Transporter och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna Dist.lager transport som du vill arbeta med.

3. Ange var och när artikeln i fråga ska flytta genom att redigera Zonkod, Lagerplatskod, Ant. att
hanteraeller Förfallodatum på rader med åtgärdstypen Plats.

Om distributionslagret har ställts in så att lagerplatskoderna följer den fysiska strukturen i
distributionslagret kan du ta kvantiteter av flera olika artiklar från intilliggande lagerplatser och sedan
placera dem på lagerplatser för framåtplockning, som också kan ligga nära varandra.

4. Ange i Ant. att hantera fältet en delantal för lagerplatsinnehållet som du vill flytta, på rader med
åtgärdstypen Ta. Alla övriga fält på rader med åtgärdstypen Ta är skrivskyddat.

5. Om du vill flytta alla föreslagna antal mängder som anges i fältet Antal använder du åtgärden Fyll i auto.
ant. att hantera.

6. Välj Registrera.

Om dirigerad artikelinförsel och plockning används för lagerplatsen, kan du inte manuellt flytta artiklar till eller från
lagerplatser av typen INLEVERANS. Det beror på att artiklarna måste registreras som införda innan de blir en del av det
tillgängliga lagret.

Om lagerstället är inställt på dirigerad artikelinförsel och plockning, och du måste flytta artiklar till andra
lagerplatser utan en befintlig distributionslagerartikelinförsel, plockning eller transport, kan du registrera korrekt



Se även

placering av artiklarna i distributionslagret med Dist.lager omgrupperingsjnl.

1. Välj ikonen  och ange Dist.lagergrupperingsjnl och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten Artikelnr, Från zonkod, Från lagerplatskod, Till zonkod och Till lagerplatskod.
3. Välj Registrera.

Lagerstyrning
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Flytta komponenter till ett verksamhetsområde i
grundläggande lagerkonfigurationer
2019-10-14 • 3 minutes to read

NOTENOTE

NOTENOTE

NOTENOTE

Om artikeln som behandlar operationer utförs i din distributionslagerplats, kan du behöva flytta artiklar mellan
lagerplatser så att det stämmer överens med interna källdokument, till exempel produktion, monterings eller
serviceorder på lagerstället.

Visa Interntransport för information om att flytta artiklar mellan lagerplatser utan källdokument.

I avancerade distributionslagerkonfigurationer, som är lagerställen som använder inställningsfältet Dirigerad
art.inf. och plock, kan du använda sidan Transportkalkylark och flytta artiklar mellan lagerplatserna. Mer
information finns i Så här flyttar du artiklar i avancerad distributionslagerkonfiguration.

I grundläggande distributionslagerkonfiguration, dvs lagerställen som använder Lagerplats ska finnas
inställningsfältet, och Begär plockning inställningsfältet, kan du registrera transport av artiklar till interna
verksamhetsområden baserade på interna källdokument på följande sätt:

Med sidan lagerförflyttning.
Med sidan Lagerplockning.

Lagerplockningar bokför även negativa artikeltransaktionsposter som förbrukning och stöder bara för
produktionskomponenter. Mer information finns på sidan lagerplockningar.

För detaljerad information om lagerförflyttningar se sidan lagerförflyttningar.

Två olika roller kan skapa den ursprungliga lagerförflyttningen. En monteringsarbetar, till exempel, kan skapa den
från en släppt monteringsorder, så att den visar upp i lagerarbetare lista över arbete för att göra. Att skapa en
lagerförflyttning för monteringsorderrader, som är klar att ha komponenter transporterade till den angivna
lagerplatser, monteringsarbetaren använder Skapa lagerförflyttning funktionen.

En lagerarbetare kan också skapa den, genom att peka på den släppta monteringsorder, i fråga. Beskriv i följande
procedur.

Om transporten är för en monteringsorder där artikeln är satt samman till en försäljningsorder, kan du ange att
lagertransportdokumentet skapas automatiskt, när du skapar lagerplockningsdokument som tar den färdiga
monteringsartikeln och bokför leveransen. Du anger dessa inställningar genom att välja fältet skapa transporter
automatiskt på sidan Monteringsinställningar

Mer information om monteringsorder och grundläggande konfiguration av lagerstyrning finns Hantering av artikel för
montering mot kundorder i lagerplockningar.

Nedan beskrivs proceduren för att skapa en lagerförflyttning från sidan Lagertransport genom att referera en
släppt monteringsorder som ett källdokument. Proceduren är samma när du vill flytta komponenter för



Så här: Flytta komponenter till ett verksamhetsområde i
grundläggande lagerkonfiguration

Se även

produktionsorder och serviceordern.

NOTENOTE

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Lagertransport och välj sedan relevant länk.

2. Fyll i fältet Nr på snabbfliken Allmänt . . Du kan trycka på RETUR för att välja mellan nummerserier.

3. I Lagerställekod fältet, ange det lagerställe där transporten utförs.

4. Välj åtgärden Hämta källdokument. Eller Fyll Källdokument fältet och välj sedan AssistEdit
sökknappen i Ursprungsnr fältet.

5. På sidan Ursprungsdokument väljer du monteringsorder som du vill flytta komponenter för och väljer
sedan knappen OK.

För varje nödvändig komponent, som kan flyttas, skapas en rad Ta och en Placera rad på sidan
lagerförflyttning fönstret. Alla fält utom Ant. att hantera fältet är förfyllda enligt källdokumentrader.
Ant. att hantera fältet är nollställt, tills du anger det antal du faktiskt har flyttats.

Du kan ändra lagerplatskoden på en Ta rad men endast utifrån tillgänglighet. Om du väljer den AssistEdit
knappen i Lagerplatskod fältet på en Ta rad, sidan Lagerplatsinnehåll öppnas och endast visar den
lagerplats där komponenten är tillgänglig.

Du kan inte ändra lagerplatskoden på ett ställe rad. Endast lagerplatskod som definieras på
komponentraden i källdokumentet accepteras. Det principer som stöder rollen som begär en komponent,
som är en monteringsarbetare i den här proceduren, vet var en komponent måste placeras. Om du vill
placera komponenter i en annan lagerplats, måste du först ändra lagerplatskoden på komponentraden
och sedan skapa lagerförflyttning raderna på nytt.

6. I Ant. att hantera fältet ange hela eller delkvantiteten du faktiskt har flyttats. Värdet för Ta och Placera
raderna måste vara samma. Annars kan du inte registrera transporten.

Som i andra lageraktiviteter, kan du dela upp raden plats, genom att välja åtgärden Åtgärder och sedan välja
åtgärden Dela rad. I så fall måste summan av de två kluvna placeringsraderna vara samma antal som på Ta raden.

7. När du är Klar att registrera omplaceringar, som du har utfört, välj åtgärden Registrera lagertransport.

Dist.lager transaktioner är skapat att visa att komponenterna finns nu på lagerplatser som har angetts på
monteringsorderrader.

Till skillnad från när du vill flytta komponenter med en lagerplockning, förbrukning inte bokförs när du registrerar
en lagerförflyttning. Det steg, måste utföras separat genom att bokföra monteringsorderns utflödet och
förbrukning. För mer information, se montera order.

Lagerstyrning
Lagersaldo
Ställa in lagerstyrning
Monteringshantering



Designdetaljer: Lagerstyrning
Arbeta med Business Central



Beräkna lagerplatsåteranskaffning
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här fyller du på plocklagerplatser

NOTENOTE

Se även

Om lagerstället är inställt på dirigerad artikelinförsel och plockning, beaktas artikelinförsel prioriteter av mallen för
lagerstället när införsel av inleveranser. Prioriteter innehåller minimal och maximal kvantitet av lagerplatsinnehåll,
som har kopplats till en viss lagerplats, och lagerplatsordningarna. Om artiklar anländer i fast takt fylls därför de
plocklagerplatser på som används mest allt eftersom de töms.

Inleveranser anländer dock inte alltid i en stadig takt. Ibland köps artiklar in i större kvantiteter så att företaget kan
få rabatt, eller så att produktionsenheten kan producera mycket av en artikel för att få en låg styckkostnad. Då kan
det ta ett tag innan artiklarna inlevereras på nytt i distributionslagret, och distributionslagret behöver regelbundet
transportera artiklar till plocklagerplatser från volymlagret.

Det kan även vara så att ett nytt parti förväntas inom kort och därför behöver volymlagret tömmas på artiklar
innan de nya varorna anländer.

Slutligen gäller att om du har definierat volymlagerplatser med enbart lagerplatstypåtgärden Artikelinförsel,
d.v.s. åtgärden Plocka inte är markerad, måste du alltid fylla på plocklagerplatserna eftersom lagerplatser av
artikelinförseltyp inte föreslås för en plockning från lager.

1. Välj ikonen  och ange Transportförslag och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Beräkna lagerplatsåteranskaffning för att öppna sidan för rapportbegäran.
3. Fyll i sidan för begäran om batch-jobb för att begränsa omfattningen av de påfyllningsförslag som kommer

beräknas. Du kanske är mest intresserad av särskilda artiklar, zoner eller lagerplatser.
4. Välj OK. Rader skapas för de påfyllningstransporter som måste utföras enligt de regler som har angetts för

lagerplatserna och lagerplatsinnehållet, d.v.s. artiklar på lagerplatser.
5. Om du vill utföra alla påfyllningsförslag klickar du på åtgärden Skapa transport. Lagerpersonalen kan nu hitta

instruktionerna under menyobjektet Transport, utföra dem och registrera dem.
6. Om du endast vill utföra vissa förslag tar du bort de rader som är mindre viktiga och skapar sedan en

transport.

Nästa gång som du beräknar lagerplatspåfyllning återskapas de förslag som du har tagit bort, om de fortfarande
är aktuella.

Om följande villkor är uppfyllda för en artikel:

artikeln har ett utgångsdatum,
Fältet Plocka enligt FEFO på lagerställekortet är markerat och
Du använder funktionen Beräkna lagerplatsåteranskaffning

då innehåller fälten Från zon och Från lagerplats inga värden. Detta beror på att algoritmen som används för att beräkna
varifrån artiklarna ska transporteras endast utlöses när du aktiverar funktionen Skapa transport.

Lagerstyrning
Plockning med FEFO
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Planera lagertransporter i kalkylark
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här beräknar du återanskaffningstransporter:

Du kan flytta hela innehållet i en eller flera lagerplatser med funktionen
Hämta lagerplatsinnehåll:

Planera transporter i kalkylarket med hjälp av Återanskaffningsfunktionen eller manuellt planera de rader som du
vill skapa som transportinstruktioner.

Allt eftersom artiklarna i distributionslagret levereras till kunderna innehåller lagerplatser med högst
lagerplatsordning allt färre artiklar. Om du vill fylla på plocklagerplatserna med högst lagerplatsordning med
artiklar från andra lagerplatser kan du köra funktionen Beräkna lagerplatsåteranskaffning på sidan
Transportkalkylark

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Transportförslag och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Beräkna lagerplatsåteranskaffning.

Business Central skapar rader som anger exakt hur du ska flytta artiklar från lagerplatser med låg
lagerplatsordning till lagerplatser med högre lagerplatsordning.

Föreslår en transport enligt FEFO när du aktiverar Skapa transport operationen, om följande villkor är uppfyllda för
en artikel:

artikeln har ett utgångsdatum,
Fältet Plocka enligt FEFO på lagerställekortet är markerat och
På lagerställekortet måste kryssrutan Lagerplats ska finnas vara markerad.
fälten Från zon och Från lagerplats innehåller inga värden.

Mer information finns i Plocka enligt FEFO.

3. Titta igenom raderna och ändra dem vid behov, eller ta bort vissa av raderna om du inte har tillräckligt med
tid att utföra alla.

4. Välj åtgärden Skapa transport för att skapa en distributionslagerinstruktion till lagerpersonalen.

Du kan även använda Transportkalkylark för att planera andra lagertransporter inom distributionslagret. När du till
exempel vill placera artiklar på en lagerplats för kvalitetskontroll kan du använda transportförslaget för att planera
den åtgärden och sedan skapa en transportinstruktion för en anställd.

1. Välj ikonen  och ange Transportförslag och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Hämta lagerplatsinnehåll. Använd sidan för begäran för att filtrera vilka lagerplatser och
artiklar som ska visas på transportförslagets rader.

3. Fyll i de relevanta fälten på sidan för begäran av batch-jobb. Om du till exempel vill visa lagerplatsinnehållet
för alla lagerplatser i en viss zon på lagerstället fyller du i fältet Zonkod. Om du vill hämta rader för alla
lagerplatser som innehåller en viss artikel fyller du i fältet Artikelnr.



Se även

NOTENOTE

NOTENOTE

Du kan inte manuellt flytta artiklar in och ut ur en lagerplats av typen RECEIVE. Detta beror på att artiklar som finns i
en lagerplats av RECEIVE-typ måste registreras som införda innan de blir en del av det tillgängliga lagret.

4. Om du hämtar många rader väljer du Sortera för att välja en sorteringsmetod som du kan använda för att
bestämma den ordning som raderna ska visas med i kalkylarket och klickar sedan på OK.

Förflyttningsrader hämtas enligt FEFO när du aktiverar Hämta lagerplatsinnehåll operationen, om följande villkor är
uppfyllda för en artikel:

artikeln har ett utgångsdatum,
Fältet Plocka enligt FEFO på lagerställekortet är markerat och
På lagerställekortet måste kryssrutan Lagerplats ska finnas vara markerad.
fälten Från zon och Från lagerplats innehåller inga värden.

5. Fyll i en del av de hämtade raderna för att spegla de ändringar som du vill utföra. För varje artikel som du
vill flytta måste du fylla i fälten Artikelnr, Från lagerplatskod, Till lagerplatskod och Antal.

6. Ta bort ofullständiga rader som du bara använde i informationssyfte.

7. När raderna i transportkalkylarket korrekt speglar hur transporten ska utföras av lagerpersonalen klickar du
på åtgärden Skapa transport för att skapa instruktionerna för personalen.
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Plocka artiklar
2019-10-14 • 2 minutes to read

NOTENOTE

OM DU VILL GÅ TILL

Bokföra utleveransen av artiklar direkt på det avgående
orderdokumentet eftersom det inte finns några
lagerfunktioner. (Fungerar på samma sätt för en
försäljningsorder, en utgående överföringsorder och
returutleveranser.)

Leverera artiklar

Plocka artiklar order för order och bokföra utleveransen i
samma aktivitet, i en grundläggande lagerkonfiguration.

Plocka artiklar med lagerplockning

Plocka artiklar för flera order i en avancerad
lagerkonfiguration.

Plocka artiklar med lagerplockning

Plocka komponenter för produktion eller montering i en
grundläggande lagerkonfiguration.

Plocka för produktion eller montering i grundläggande
distributionslagerkonfiguration

Lageraktiviteten att plocka artiklar innan de har levererats eller förbrukats utförs på olika sätt beroende på hur
lagerstyrningsfunktionerna har konfigurerats. Hur komplex det är kan sträcka sig från inga lagerkonfigurationer,
till grundläggande lagerstyrning med hantering av order för order i en eller flera aktiviteter samt avancerade
konfigurationer där alla lageraktiviteter måste utförs i ett dirigerat arbetsflöde. Mer information finns i Ställa in
Lagerstyrning.

Om du vill organisera och registrera plockningsaktiviteter med distributionslagerdokument, markerar du fältet
Begär plockning på lagerställekortet. Det indikerar att artiklar som ska plockas för ett utgående källdokument,
ska hanteras via, och kontrolleras av systemet. Ett utgående källdokument kan vara en försäljningsorder, en
inköpsreturorder, en utgående överföringsorder, en serviceorder eller en produktionsorder med komponenter
som ska plockas.

Även om inställningarna kallas Begär plockning, kan du fortfarande bokföra inleveranser och utleveranser direkt från
affärskälldokument på platser där du markerar dessa kryssrutor.

Om lagerstället kräver plockningsbearbetning, men inte kräver utleveransbehandling, använder du sidan
Lagerplockning om du vill organisera eller skriva ut information om artikelplockning, ange resultat av
plockningen eller bokföra plockningsinformation, som i sin tur bokför leverans av artiklarna. Om det gäller att
plocka komponenter för en produktionsorder, bokför bokföringen av plockning också förbrukningen.

Om lagerstället kräver både plocknings- och utleveransbearbetning, det vill säga om både fältet Begär plockning
och fältet Kräv utleverans har markerats på lagerställekortet, använder du sidan Dist.lager plockning för att
hantera plockningen. Dist.lagerplockning fungerar på samma sätt som lagerplockning, förutom att plockningen
registreras i stället för att plockningsinformationen bokförs. I den här registreringsprocessen bokförs inte
leveransen, men artiklarna blir tillgängliga för leverans. Du lagerchef kan du använda ett plockningskalkylark för
att organisera plockninginformation innan du skapar de individuella plockningsinstruktionerna för lager.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.



Plocka komponenter för produktion eller montering i en
avancerad lagerkonfiguration.

Plocka för produktion eller montering i avancerad
distributionslagerkonfiguration

Planera optimerade plockinstruktioner för ett antal
utleveranser i stället för att låta lagerarbetare agera direkt på
bokförda utleveranser.

Planera plockningar i kalkylark

Plocka artiklar tekniskt för ett visst syfte, till exempel en
produktionsenhet som behöver extra komponenter, så att
artiklarna inte lämnar distributionslagret tekniskt.

Plocka och lagra utan källdokument

Förstå hur du automatiskt plockar artiklar enligt deras
utgångsdatum, till exempel ömtåliga varor.

Plockning med FEFO

En plockningsrad delas upp i flera rader, till exempel eftersom
det inte finns tillräckligt många artiklar som ska tas från den
bestämda lagerplatsen.

Dela rader för dist.lageraktivitet

Få direkt tillgång till plockningar som tilldelats dig som
lagerarbetare.

Hitta distributionslagerfördelningar

OM DU VILL GÅ TILL

Se även
Lagerstyrning
Lagersaldo
Ställa in lagerstyrning
Monteringshantering
Designdetaljer: Lagerstyrning
Arbeta med Business Central



Plocka artiklar med lagerplockning
2019-10-14 • 6 minutes to read

NOTENOTE

Så här begär du en lagerplockning genom att släppa källdokumentet

Så här skapar du en lagerplockning från källdokumentet:

När det lagerställe som du vill plocka från har konfigurerats så att plockbehandling krävs men inte
leveransbearbetning, använder du sidan Lagerplockning för att registrera och bokföra plocknings- och
leveransinformation för dina källdokument. Det avgående källdokumentet kan vara en försäljningsorder, en
utgående överföringsorder eller en produktionsorder vars komponenter är klara att plockas.

Komponenter för monteringsorder kan inte plockas eller bokföras med lagerplockningar. Använd istället sidan
lagerförflyttning. Mer information finns i Flytta komponenter till ett verksamhetsområde i grundläggande lagerstyrning

Om plockning- och leveransförsäljningsradantal läggs till i order ska du följa vissa regler när du skapar
lagerplockningsraderna. Mer information finns i avsnittet ”hantera artiklar för montering mot kundorder i
lagerplockningar” i .

Du kan skapa en lagerartikelplockning på tre sätt:

Skapa plockningen i två steg genom att först begära en lagerplockning genom att släppa källdokument. Det
signalerar till distributionslagret att källdokumentet är klart för plockning. Lagerplockning kan sedan skapas
från sidan Lagerplockning baserat på källdokumentet.
Skapa lagerplockningen direkt från själva källdokumentet.
Du kan skapa lagerplockningar för flera källdokument samtidigt med hjälp av batch-jobbet.

För försäljningsorder, inköpsreturorder och avgående överföringsorder skapar du distributionslagerkravet
genom att släppa ordern. Nedan beskrivs hur du gör detta från en försäljningsorder.

1. Välj ikonen  och ange Försäljningsorder och välj sedan relaterad länk.
2. Markera den försäljningsorder som du vill släppa och välj sedan åtgärden Släpp.

Om det gäller produktionsorder skapar du automatisktdistributionslagerkravet för plockningen av
komponenterna som kallas bokföring, när produktionsorderns status ändras till Släppt eller när den släppta
produktionsordern skapas. Mer information finns i Plocka för produktion eller montering.

När distributionslagerkravet har skapats kan någon som arbetar i distributionslagret och plockar artiklar se att
källdokumentet är klart att plockas, och kan då skapa ett nytt plockningsdokument från distributionslagerkravet.

Nu när begäran har skapats kan lagerpersonalen skapa en ny lagerplockning baserat på släppta källdokument.

1. Välj ikonen  och ange Lagerplockningar och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Ny.
3. I fältet Källdokument markerar du den typ av källdokument som du plockar för.
4. I fältet Ursprungsnr markerar du källdokumentet.
5. Välj åtgärden Hämta källdokument för att välja från en lista över avgående källdokument som är klara för

plockning för på lagerstället.



Så här skapar du en lagerplockning från källdokumentet

Så här skapar du flera lagerplockningar med batch-jobbet

NOTENOTE

När du vill registrera lagerplockning.

Ta bort lagerplockningsrader

6. Välj OK för att fylla plockrader enligt det valda källdokumentet.

1. I källdokumentet, som kan vara en försäljningsorder, inköpsreturorder, avgående överföringsorder eller en
produktionsorder, klickar du på åtgärden Skapa lagerartikelinförsel/plocka.

2. Markera kryssrutan Skapa lagerplockning.
3. Välj knappen OK. En ny lagerplockning skapas.

1. Välj ikonen  och ange Skapa lagerinförsel/plockning och välj sedan relaterad länk.
2. På snabbfliken Dist.lagerkrav använder du fälten Ursprungsnr och Källdokument om du vill filtrera efter

vissa typer av dokument eller intervall med dokumentnummer. Du kan till exempel skapa plockningar för
enbart försäljningsorder.

3. Välj fältet Skapa lagerinförsel på kryssrutan Skapa lagerplockning.
4. Välj knappen OK. De specifika lagerplockningarna jar skapats.

Om plockning- och leveransförsäljningsradantal läggs till i order ska du följa vissa regler när du skapar
lagerplockningsraderna. Mer information finns i avsnittet ”hantera artiklar för montering mot kundorder i
lagerplockningar” i .

I grundläggande lagerkonfiguration plockas artiklar för montering mot försäljningsorder från den kopplade
försäljningsordern som förklaras i det här avsnittet. Mer information finns i avsnittet ”hantera artiklar för montering mot
kundorder i lagerplockningar” i Lagerplockning.

1. Välj ikonen  och ange Lagerplockning och välj sedan relaterad länk.

2. I fältet Lagerplatskod på plockningsraderna, är lagerplatsen som artiklarna måste plockas från antyder
per artiklarna standardlagerplats. Du kan ändra lagerplatsen på den här sidan om det behövs.

3. Utför plockningen och ange information för den faktiska kvantiteten som förts in i fältet Ant. att hantera.

Om det är nödvändigt att plocka artiklar för en rad på flera lagerplatser, t.ex. eftersom de inte finns på den
utsedda lagerplatsen, använder du funktionen Dela rad, på snabbfliken Rader. Mer information om hur
du delar upp rader finns i Dela dist.lageraktivitetsrader.

4. När du har utfört plockningen, väljer du åtgärden Bokföra.

Vid bokföringsprocessen bokförs leverans av de källdokumentrader som har plockats, eller om det gäller
produktionsorder bokförs förbrukningen vid bokföringsprocessen. Om lagerstället använder lagerplatser
kommer bokföringen även att skapa distributionslagertransaktioner för att bokföra ändringar i antalet
lagerplatser.

Om artiklar i lagerplockningen inte är tillgängliga, kan du ta bort de lagerplockningsrader när du har bokfört
dem och har sedan ta bort dokumentet lagerplockning. Källdokumentet, till exempel en försäljningsorder eller en
produktionsorder, har sedan återstående artiklar som ska plockas som kan erhållas via en ny lagerplockning
senare när artiklarna blir tillgängliga.



 

WARNINGWARNING

Hantering av artikel för montering mot kundorder i lagerplockningar

Se även

Den här processen är inte möjlig, om serienr/partinr angetts i källdokumentet. Till exempel om en försäljningsorderrad
innehåller en serienr/partinr, då det artikelspårning specifikation tas bort om en lagerplockningsrad för serienr/partinr tas
bort.

Om lagerplockningsrader har serienr/partinr som inte är tillgängliga, måste du inte ta bort de aktuella raderna. I stället
måste ändra fältet Ant. att hantera till noll, bokföra faktisk plockning och sedan bort lagerplockningsdokument. Det
garanterar att lagerplockningsraderna för de serienr/partinr kan återskapas från senare försäljningsorder.

Sidan Lagerplockning används också för att plocka och leverera för försäljning där artiklar måste vara
församlade, innan de kan levereras. Mer information finns i Sälja artiklar monterade mot order .

Artiklar som ska levereras, inte fysiskt finns i en lagerplats, förrän de är bokförda och församlade som utflöde på
en lagerplats i monteringsområdet. Det innebär att plocka artiklar för montering mot kundorder för utleverans
följer ett speciellt flöde. Från en lagerplats tar lagerarbetare monteringsartiklarna till ett leveransdocka och
bokför sedan lagerplockningen. Bokförda lagerplockningen bokför sedan monteringsutflödet,
komponentförbrukningen och utleveransen.

Du kan lägga upp Business Central för att automatiskt skapa en lagertransport, när monteringsartikeln för
lagerplockningen skapas. Du anger dessa inställningar genom att välja fältet skapa transporter automatiskt på
sidan Monteringsinställningar Mer information finns i Flytta komponenter till ett verksamhetsområde i
grundläggande lagerstyrning

Lagerplockningsrader för försäljningsartiklar skapas på olika sätt beroende på om ingen, några eller alla
försäljningsradantal monteras mot kundorder.

I vanliga lagerförsäljningar, när du använder lagerplockningar för att bokföra utleveransen av lagerantal, skapas
en lagerplockrad eller flera om artikeln ligger i olika lagerplatser för varje försäljningsorderrad. Denna
plockningsrad baseras på antalet i Ant. att utleverera.

I montering mot kundorder försäljning, där hela antalet på försäljningsorderraden är monterad till order, skapas
en lagerplockningsrad för det antal. Detta innebär att värdet i fältet Antal att montera är lika med värdet i fältet
Antal att leverera. Fältet montering mot kundorder är markerat på raden.

Om ett monteringsutflöde har angetts för lagerstället, när värdet i fältet Lagerpl.kod för mont. mot lev. eller
värdet i Från monteringsplats - kod i den ordern infogas i fältet Lagerplatskod på lagerplockningsraden.

Om ingen lagerplatskod anges på försäljningsorderraden, och ingen monteringsutflöde har angetts för
lagerstället, är Lagerplatskod på lagerplockningsraden tomt. Lagerarbetaren måste öppna sidan
Lagerplatsinnehålloch markera den lagerplats där monteringsartiklarna är församlade.

I alla scenarier där en del av antalet måste först vara församlad och ett annat ska plockas från lagret, skapas ett
minimum på två lagerplockningsrader. En plockningsrad är för antal för montering mot kundorder. Den andra
plockningsraden beror på vilka lagerplatser som kan uppfylla det återstående antalet från lagret.
Lagerplatskoder på de två raderna är ifyllt olika sätt, som beskrivs för de två olika försäljningstyperna. Mer
information finns i avsnittet Kombinationsscenarion i Förstå montering mot order och montering mot lager.

Lagerstyrning
Lagersaldo
Ställa in lagerstyrning
Monteringshantering
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Plocka artiklar för utleverans från dist.lager
2019-10-14 • 3 minutes to read

NOTENOTE

Så här plocka artiklar för utleverans

När Lagerställe är inställt på att begära plockningsbearbetning så väl som utleveransbearbetning använder du
plockningsdokumenten för att skapa och bearbeta plockningsinformationen innan du bokför Lagerutleveransen.

Du kan inte skapa ett dokument för dist.lager plockning från grunden, eftersom en plockningsaktivitet alltid ingår
i ett arbetsflöde, i ett pull-/pushscenario.

Du kan skapa dokumentet för dist.lager plockning med ett pullmetod genom att öppna ett tomt
distributionslagerdokumentet, hitta källdokument som släpps till leveransen, och sedan skapa plockningsraderna
för de utleveranser. Du kan använda Hämta källdokument , eller Filter för att hämta urspr.dok. funktioner för
att undersöka källdokument som är klara för utleverans.

Du kan också använda sidan Plockningsförslag för att flytta plockningsrader i batchläge. Mer information finns i
Planera plockningar i kalkylark.

Du kan också skapa dokument för dist.lager plockning med pushmetod från sidan Dist.lager utleverans, genom
att välja Skapa plockning.

Plockning för distributionslagerutleverans av artiklar som är monterade till försäljningsorder som har levererats, följer
samma steg för distributionslager som vanliga plockning för utleverans, enligt beskrivningen i det här avsnittet. Numret på
plockningsrader per antal som ska levereras kan vara många-till-en, eftersom plockning för distributionslager är för
monteringskomponenter och inte för monteringsartikeln.

Distributionslagerplockningsrader skapas för värdet i fältet Återstående antal på raderna i monteringsorder som är
kopplad till försäljningsorderraden som levereras. Det gör att alla komponenter kan plockas i en åtgärd.

Mer information finns i avsnittet ”Hantera artiklar för montering mot kundorder i distributionslagerutleveranser”.

Information om hur du plockar komponenter för monteringsorder i allmänhet, inklusive situationer där monteringsartikeln
inte ska betalas på en utleverans, se Plocka för produktion eller montering.

1. Välj ikonen  och ange Plockningar och välj sedan relaterad länk.

Om du vill arbeta med en viss plockning väljer du plockningen från listan eller filtrerar listan för att söka
efter de plockningar som specifikt har tilldelats dig. Öppna plockningskortet.

2. Om Tilldelat användar-ID är tomt, anger du ID för att identifiera själv om det behövs.

3. Utför den faktiska plockning av artiklar.

Om distributionslagret har konfigurerats att använda lagerplatser, då artikelns standardlagerplatser
används för att föreslå var du vill hämta artiklar från. instruktionerna visas som två separata rader, minst en
för varje åtgärdstyp, en för ta och en för placera.

Om distributionslagret är inställt på dirigerad artikelinförsel och plockning, lagerplatsordningen används
för att beräkna de bästa lagerplatserna som ska plockas från, och de lagerplatser föreslås på
plockningsraderna. instruktionerna visas som två separata rader, minst en för varje åtgärdstyp, en för ta
och en för placera.



Hantera artiklar för montering mot kundorder i
distributionslagerutleveranser

NOTENOTE

Se även

4. När du har utfört plockningen och placerat artiklarna i utleveransområdet eller på lagerplatsen för
utleveranser väljer du åtgärden Registrera plockning.

Den person som ansvarar för utleverans kan nu få artiklarna till ett leveransdockan och bokföra leveransen,
inklusive relaterade källdokumentet, på sidan Dist.lager utleverans. Mer information finns i Leverera artiklar .

Förutom plockning för källdokument, som beskrivs i det här avsnittet, kan du ta och placera artiklar mellan
lagerplatser, utan att referera till källdokument. Mer information finns i Plocka och föra in utan källdokument.

I montering mot kundorder-scenarier är fältet Ant. att utleverera på distributionslagerutleveransrader använt
för att notera hur många enheter som monteras. Det angivna antalet bokförs sedan som monteringsutflöde när
distributionslagerutleveransen bokförs.

För andra distributionslagerutleveransrader är värdet i Ant. att utleverera noll från början.

När arbetare ansvariga för slutfört monterande av komponenter för montering eller hela antalet för montering
mot kundorder, registrerar de i fältet Ant. att utleverera på distributionslagerutleveransraden i avancerade
konfigurationer och väljer åtgärden Bokför utleverans. Resultatet blir att det motsvarande monteringsutflödet
bokförs, inklusive komponentförbrukningen. En utleverans för kvantiteterna bokförs för försäljningsordern.

Från monteringsordern kan du välja Montering mot kundorder, dist.lager utleveransrad för att komma åt
distributionslagerutleveransraden. Det är praktiskt exempelvis för arbetare som inte använder vanligtvis sidan
Dist.lager utleverans.

När distributionslagerutleveransen har bokförts uppdateras olika fält på försäljningsorderraden för att visa
förloppet i distributionslagret. Följande fält uppdateras också för att visa hur många antal för montering mot
kundorder som återstår att monteras och levereras:

ATO Restnot. antal i lager
ATO Restnot. antal i lager (bas)

I alla scenarier där en del av antalet måste först vara monterat och ett annat ska levereras från lagret, skapas ett minimum
på två distributionslagerutleveransrader. En är för antal för montering mot kundorder, och en är lagerantalet.

I så fall hanteras antal för montering mot kundorder som beskrivs i det här avsnittet, och lagerantalet
behandlas som andra distributionslagerutleveransrader. Mer information om kombinationsscenarion finns i
Förstå montering mot order och montering mot lager.

Lagerstyrning
Lagersaldo
Ställa in lagerstyrning
Monteringshantering
Designdetaljer: Lagerstyrning
Arbeta med Business Central



Plocka för produktion eller montering i
grundläggande distributionslagerkonfiguration
2019-10-14 • 3 minutes to read

NOTENOTE

Plocka komponenter i en grundläggande lagerkonfiguration.

Hur du för in plockningskomponenter för produktions- eller monteringsorder beror på hur distributionslagret
har ställts in som lagerställe. Mer information finns i Ställa in Lagerstyrning.

Igrundläggande lagerkonfigurationer där lagerställe kräver plockningsbearbetning, men inte
utleveransbearbetning, använder du sidan Lagerplockning för att ordna och registrera plockning av
komponenter.

I grundläggande distributionslagerkonfiguration måste du plocka för monteringsorder med sidan
Lagertransport. Mer information finns i hantera artiklar för montering mot kundorder i lagerplockningar .

I avancerad distributionslagerkonfiguration, där lagerställen kräver både plockning och utleveranser, använder du
sidan dist.lager plockning för att få komponenter till produktions- eller monteringsordern. Mer information
finns i Plocka för produktion eller montering i avancerad distributionslagerkonfiguration.

Lagerplockningar och lagerförflyttningar har följande viktiga skillnader:

När du registrerar en lagerplockning för en intern operation, bokförs till exempel produktion, förbrukningen av
markerade komponenterna samtidigt. När du registrerar en lagerförflyttning för en intern operation, registrerar du bara
en fysisk transport av nödvändiga komponenter till en lagerplats i verksamhetsområdet utan att bokföra förbrukningen.
Om du använder lagerplockningar definierar fältet Lagerplatskod på en produktionsorderkomponentrad lagerplatsen
ta från vilken antalet komponenter minskas när konsumtionen bokförs. Om du använder lagerförflyttningar definierar
fältet Lagerplatskod på en produktionsorderkomponentrad, lagerplatsen plats i verksamhetsområdet från vilken
antalet lagerarbetare måste placera komponenter.

En systemvillkor för plockning eller flyttning av komponenter för källdokument, är att en avgående
distributionslagerkrav finns för att meddela lagerområdet i komponentbehovet. Den avgående
distributionslagerförfrågan skapas när produktionsorderns status ändras till Släppt eller när en släppt
produktionsordern skapas.

I grundläggande distributionslagerkonfiguration, där det har angetts att lagerstället ska endast använda
plockning samt leverans, kan du välja plockkomponenter på sidan Lagerplockning. För mer information, se
Plocka artiklar med lagerplockningar .

1. Välj ikonen  och ange Lagerplockningar och välj sedan relaterad länk.
2. Om du vill komma åt produktionsorderns komponenter väljer du åtgärden Hämta källdokument och väljer

den släppta produktionsordern.
3. Utför plockningen och registrera den verkliga plockningsinformationen i fältet Plockat antal.
4. När raderna är färdiga att bokföras klickar du på Bokför. Bokföringen skapar de nödvändiga

distributionslagertransaktionerna och bokför förbrukningen av artiklarna.

Du kan också skapa en lagerplockning direkt från den släppta produktionsordern. Välj Skapa
lagerartikelinförsel/Plocka, välj Skapa lagerplockning och välj sedan OK-knappen.



      Hantering av artikel för montering mot kundorder i lagerplockningarHantering av artikel för montering mot kundorder i lagerplockningar

Fylla förbrukningslagerplatsen

Du kan också använda sidan Lagertransport för att flytta artiklar mellan lagerplatser ad hoc-, d.v.s till utan att
referera till ett ursprungsdokument. Mer information finns i Flytta komponenter till ett verksamhetsområde i
grundläggande distributionslagerkonfiguration

Sidan Lagerplockning används också för att plocka och leverera för försäljning där artiklar måste vara
församlade, innan de kan levereras. Mer information finns i Sälja artiklar monterade mot order .

Artiklar som ska levereras, inte fysiskt finns i en lagerplats, förrän de är bokförda och församlade som utflöde på
en lagerplats i monteringsområdet. Det innebär att plocka artiklar för montering mot kundorder för utleverans
följer ett speciellt flöde. Från en lagerplats tar lagerarbetare monteringsartiklarna till ett leveransdocka och
bokför sedan lagerplockningen. Bokförda lagerplockningen bokför sedan monteringsutflödet,
komponentförbrukningen och utleveransen.

Du kan lägga upp Business Central för att automatiskt skapa en lagertransport, när monteringsartikeln för
lagerplockningen skapas. Du anger dessa inställningar genom att välja fältet skapa transporter automatiskt på
sidan Monteringsinställningar Mer information finns i Flytta komponenter till ett verksamhetsområde i
grundläggande lagerstyrning

Lagerplockningsrader för försäljningsartiklar skapas på olika sätt beroende på om ingen, några eller alla
försäljningsradantal monteras mot kundorder.

I vanliga lagerförsäljningar, när du använder lagerplockningar för att bokföra utleveransen av lagerantal, skapas
en lagerplockrad eller flera om artikeln ligger i olika lagerplatser för varje försäljningsorderrad. Denna
plockningsrad baseras på antalet i Ant. att utleverera.

I montering mot kundorder försäljning, där hela antalet på försäljningsorderraden är monterad till order, skapas
en lagerplockningsrad för det antal. Detta innebär att värdet i fältet Antal att montera är lika med värdet i fältet
Antal att leverera. Fältet montering mot kundorder är markerat på raden.

Om ett monteringsutflöde har angetts för lagerstället, när värdet i fältet Lagerpl.kod för mont. mot lev. eller
värdet i Från monteringsplats - kod i den ordern infogas i fältet Lagerplatskod på lagerplockningsraden.

Om ingen lagerplatskod anges på försäljningsorderraden, och ingen monteringsutflöde har angetts för
lagerstället, är Lagerplatskod på lagerplockningsraden tomt. Lagerarbetaren måste öppna sidan
Lagerplatsinnehålloch markera den lagerplats där monteringsartiklarna är församlade.

I alla scenarier där en del av antalet måste först vara församlad och ett annat ska plockas från lagret, skapas ett
minimum på två lagerplockningsrader. En plockningsrad är för antal för montering mot kundorder. Den andra
plockningsraden beror på vilka lagerplatser som kan uppfylla det återstående antalet från lagret. Lagerplatskoder
på de två raderna är ifyllt olika sätt, som beskrivs för de två olika försäljningstyperna. Mer information finns i
avsnittet Kombinationsscenarion i Förstå montering mot order och montering mot lager.

Diagrammet visar hur Lagerplatskod på produktionsorderkomponentraderna fylls enligt platsinställningen.



Se även
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Plocka för produktion eller montering i avancerad
distributionslagerkonfiguration
2019-10-14 • 2 minutes to read

KÄLLDOKUMENT SLÄPPNINGSMETOD

Produktionsorder Ändra ordertyp till släppta produktionsorder.

Monteringsorder Ändra status till släppt.

Så här plockar du komponenter med hjälp av plockningskalkylarket

I avancerad distributionslagerkonfiguration, där det har angetts att lagerstället ska använda plockning samt
leverans, kan du välja plockkomponenter för produktion- och monteringsaktiviteter med sidan Dist.lager
plockning.

Du kan också använda sidan Transportkalkylark för att flytta artiklar mellan lagerplatser ad hoc-, d.v.s till utan att
referera till ett ursprungsdokument. Mer information finns i Flytta artiklar i avancerade
distributionslagerkonfigurationer.

Information om hur du plockar artiklar för intern verksamhet på grundläggande lagerställen som endast
definierats för plockning, se Flytta komponenter till ett verksamhetsområde i grundläggande
distributionslagerkonfiguration.

Du kan inte skapa ett dokument för dist.lager plockning från grunden, eftersom en plockningsaktivitet alltid ingår i
ett arbetsflöde, i ett pull-/pushscenario.

Du kan skapa dokumentet för dist.lager plockning med en pushmetod genom att välja Skapa
dist.lagerplockning i källdokumentet, till exempel en släppt monteringsorder eller lagerutleverans. För mer
information, se Plocka artiklar med lagerplockningar .

Du kan också skapa dokumentet för dist.lager plockning med en pullmetod med hjälp av sidan
Plockningskalkylark för att undersöka plockningsförfrågningar, både för leverans och intern operation, och
sedan skapa de nödvändiga dokumentet för dist.lager plockning.

Nedan förklaras ett pull-scenario där du plockar komponenter för en släppt produktionsorder via sidan
Plockningskalkylark. Följande procedur gäller även för en monteringsorder.

För att skapa plockning för både pull- och pushscenarier, måste källdokumenten släppas. Släppa källdokumenten
för intern operation på följande sätt.

1. Välj ikonen  och ange Plockningsförslag och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Hämta dist.lager dokument och välj sedan de komponentrader från den släppta

produktionsordern.
3. Analysera raderna, sortera dem för att garantera en effektiv plockningsrunda och kombinera dem med andra

kalkylarksrader, om så behövs, för att minimera plockningstiden för den anställda.
4. Välj åtgärden Skapa plockning.
5. Definiera hur du skapar dokument för dist.lager plockning och hur här fältet sorterar plockningsrader genom

att fylla i sidan Skapa plockning.
6. Välj knappen OK. Dokumenten för dist.lager plockning skapas med plockningsrader för varje komponent som



Fylla förbrukningslagerplatsen

Se även

krävs i den intern operation.

Om internt verksamhetsområde, till exempel ett produktionslagerplats, har upprättats med en standardlagerplats
för placering av komponenter som ska användas i operationen, infogas den lagerplatskoden i placeringsraderna
på dokumentet för dist.lager plockning för att visa lagerarbetare var artiklarna ska placeras. Mer information finns
på Till prod.-lagerplats - kod eller fältet Till monteringsplats - kod.

Diagrammet visar hur Lagerplatskod på produktionsorderkomponentraderna fylls enligt platsinställningen.

Lagerstyrning
Lagersaldo
Ställa in lagerstyrning
Monteringshantering
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Planera plockningar i kalkylark
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NOTENOTE

NOTENOTE

Så här planerar du plockningar i kalkylarket

Om distributionslagret kräver både plocknings- och utleveransbearbetning kan du välja att raderna i
utleveransdokument inte automatiskt ska omvandlas till plockningsinstruktioner, utan i stället göras tillgängliga i
plockningskalkylarket.

Om plockningsinstruktioner för lagret redan har skapats och du vill kombinera dessa för att skapa en enda effektiv
plockningsinstruktion, måste du ta bort de enskilda lagerplockningarna. Raderna som ska plockas kan nu visas i listan i
kalkylarket.

I plockningskalkylarket kan du lägga upp plockningslistor för de anställda, vilket minimerar den tid det tar för de
anställda att plocka artiklar i lagret. Det finns fält som innehåller information om antalet artiklar som är
tillgängliga i lagerplatser för direktutleverans. Det är användbart i situationer med lagerplatser för
direktutleverans, för planering av dina arbetsuppgifter, eftersom programmet ska alltid plocka från en annan
lagerplats oavsett enhet. Raderna i kalkylarket kan komma från flera källdokument och kan sorteras efter artikel,
hyllnummer, källdokument, förfallodatum eller leveransadress.

Om du sorterar efter förfallodatum kan du välja att ta bort alla rader i kalkylarket utom de allra mest kritiska.
Egentligen raderas inte de mindre kritiska raderna, utan skickas bara tillbaka till kalkylarket Plockningsval. När
du skapar plockningen har raderna redan sorterats efter förfallodatum och du kan välja att tilldela en viss anställd
plockningen.

Plockning för distributionslagerutleverans av artiklar som är monterade till försäljningsorder som har levererats, följer samma
steg för distributionslager som vanliga plockning för utleverans, enligt beskrivningen i det här avsnittet. Numret på
plockningsrader per antal som ska levereras kan vara många-till-en, eftersom plockning för distributionslager är för
monteringskomponenter och inte för monteringsartikeln.

Distributionslagerplockningsrader skapas för värdet i fältet Återstående antal på raderna i monteringsorder som är kopplad
till försäljningsorderraden som levereras. Det gör att alla komponenter kan plockas i en åtgärd.

Mer information finns i ”Hantera artiklar för montering mot kundorder i distributionslagerutleveranser” i Dist.lager
utleverans.

Information om hur du plockar komponenter för monteringsorder i allmänhet, inklusive situationer där monteringsartikeln
inte ska betalas på en utleverans, se Plocka för montering eller produktion i avancerad distributionslagerkonfiguration.

1. Välj ikonen  och ange Plockningsförslag och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Hämta dist.lager dokument.
3. Välj de utleveranser som du vill förbereda en plockning för. Du kan nu sortera raderna i viss mån, men den

sortering som du gör här överförs inte till plockningsinstruktionen. Du kan också ta bort en del rader för att
skapa en effektivare plockning. Om det till exempel finns rader med artiklar på lagerplatser för
direktutleveranser kanske du vill skapa en plockning för alla rader som är kopplade till dessa. Artiklarna för
direktutleverans utlevereras, tillsammans med övriga artiklar i utleveransen, och lagerplatserna för
direktutleveranser får därmed plats för fler inkommande artiklar.



Se även

4. Välj åtgärden Skapa plockning och fyll i sidan för begäran om Skapa plockning. De plockningsrader som du
skapar ordnas enligt den sortering som du väljer här. Du kan till exempel skapa en plockning för varje zon och
sortera raderna efter lagerplatsordning i varje plockning.

5. Välj ikonen  och ange Plockningar och välj sedan relaterad länk. Sidan Plockningar öppnas.
6. Nu kan du visa den plockningsfördelning som du just skapade genom att välja plockningen med det högsta

numret.
7. I plockningen kan du fortfarande modifiera det tilldelade användar-ID:t och hur raderna sorteras om det

behövs.
8. Välj åtgärden Skriv ut när du vill skriva ut instruktioner.
9. När du har utfört plockningen, väljer du åtgärden Registrera.

Om lagerplatserna har numrerats på ett sätt som återspeglar lagrets fysiska struktur kan den lageranställda, för
rader som sorterats efter lagerplatskod, enkelt plocka artiklar för flera olika utleveranser på en gång. Den anställda
hämtar begärt antal artiklar för respektive utleveransrad från varje lagerplats och placerar dem tillsammans med
övriga artiklar för aktuell utleverans. Den lageranställda kan spara mycket tid på att plocka artiklar på samma
lagerplats för flera utleveranser samtidigt.

En annan effektiv sorteringsmetod är lagerplatsordning, som lämpar sig då lagrets fysiska struktur bättre
återspeglar lagerplatsernas ordning än lagerplatsernas koder.

I plockningskalkylarket kan du även sortera efter leveransadress, vilket ger dig möjlighet att sammanställa och
leverera beställningar till avlägsna kunder först.

Lagerstyrning
Lagersaldo
Ställa in lagerstyrning
Monteringshantering
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Plocka och lagra utan källdokument
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NOTENOTE

Skapa en intern plockning

Skapa en intern art.införsel

När artiklar har förts in och innan de plockas till en produktionsorder eller utleverans, förvaras de i
distributionslagret som en del av det disponibla lagersaldot.

Det kan uppstå situationer då artiklar måste tas ut från distributionslagrets lagerplatser tillfälligt, kanske för att ta
som modeller i försäljningspresentationer. Dessa artiklar ägs fortfarande av företaget och ingår i lager, men de är
inte tillgängliga för plockning. De registreras på ett en speciell lagerplats som du skapar för det här ändamålet.
Tekniskt är artiklar i lagret, men fysiskt, kan de vara i ett konferens- eller demonstrationsdatabasen.

Det kan även vara så att produktionsenheten plötsligt behöver några artiklar i en tillverkningsprocess. Du kan
plocka artiklar till produktionslagerplatser med hjälp av internplockning. När processen är klar och utflöde har
skapats bokför du förbrukningen av artiklarna och tömmer produktionslagerplatsen, vilket i sin tur minskar
artikelkvantiteten på lagerstället.

På samma sätt kan artiklar returneras till distributionslagret för artikelinförsel. Artiklarna kan ha tagits ut från det
disponibla lagret till en produktionsorder, och sedan inte använts alls. Om du vill att de ska ingå i det tillgängliga
lagret igen måste de föras in på lagerplatsen.

Interna artikelinförslar låter dig utföra artikelinförsel utan att referera till ett visst källdokument. Du kan enkelt
ange all information som du behöver för att skapa en plockning eller artikelinförsel.

Om du inte använder intern plockning och intern artikelinförsel kan du utföra de här justeringarna genom att flytta artiklar
från en lagerplats till en annan eller bokföra ändringar av antal för en lagerplats.

När lagerstället använder dirigerad artikelinförsel och plockning, och därmed också lagerplatstyper, kan du inte manuellt
flytta artiklar in och ut ur en lagerplats av typen INLEV. Detta beror på att artiklar som finns i en lagerplats av INLEV.-typ
måste registreras som införda innan de blir en del av det tillgängliga lagret.

1. Välj ikonen  och ange Dist.lager intern plockning och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten Nr. och fältet Till lagerplatskod på snabbfliken Allmänt. Fältet Till lagerplatskod anger den

lagerplats som du vill hämta artiklar från. För produktion skulle den här lagerplatsen vara den ankommande
produktionslagerplatsen eller den öppna fabrikslagerplatsen. För andra typer av aktiviteter väljer du Till
lagerplatskod för en lagerplatstyp som inte används för plockning, troligtvis en etapplagerplats,
leveranslagerplats eller speciallagerplats.

3. Välj en artikel i fältet Artikelnr och fyll i den kvantitet som du vill plocka.
4. Välj åtgärden Skapa plockning. En plockinstruktion är nu klar att utföras av lagerpersonalen.

1. Välj ikonen  och ange Dist.lager intern art.införsel och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten Nr. och fälten Från lagerplatskod på snabbfliken Allmänt. Fältet Från lagerplatskod anger den

lagerplats där de artiklar finns som returneras till lagret, kanske från produktionen.
3. Fyll i artikelnumren och kvantiteterna på raderna.
4. Välj åtgärden Skapa artikelinförsel. En artikelinförselinstruktion är nu klar att utföras av lagerpersonalen.



Se även
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Aktivera plockning av artiklar med FEFO
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NOTENOTE

Se även

FEFO-metoden (First-Expired-First-Out) är en sorteringsmetod som säkerställer att de äldsta artiklarna - de med
tidigast utgångsdatum - plockas först.

Den här funktionen fungerar bara, när dessa villkor är uppfyllt:

Artikel måste ha en serie-/partinummer.
På artikelns artikelspårningskod har angetts, fältet SN specifik spårning , eller Parti specifik spårning
måste väljas.
Artikeln måste bokföras till lagret med ett utgångsdatum.
På lagerställekortet måste kryssrutan Begär plockning vara markerad.
Kryssrutan Plocka enligt FEFO på lagerställekortet måste vara markerat.
På lagerställekortet måste kryssrutan Lagerplats ska finnas vara markerad.

När alla villkor uppfylls, sorteras serie-/partinumrerade artiklar som ska plockas med de äldsta första alla
plockningar och transporter, utom artiklar som använder SN-närmare visst eller partispecifik spårning.

Om någon serie-/partinumrerade artiklar använder specifik spårning, är de respekterade först och under dem, listas de
återstående, icke-specifika serie-/partinummer enligt FEFO. 

Om två serie-/partinumrerade artiklar har samma utgångsdatum, väljs artikeln med det lägsta serie - eller partinummer. 

När du plockar serie-/partinumrerade artiklar på lagerplatser som har ställs in för dirigerad artikelinförsel och plockning,
plockas bara kvantiteter på lagerplatser av typen Plock enligt FEFO.

Om du vill aktivera transporter enligt FEFO antingen på sidan Lagerförflyttning eller på sidan Transportförslag, måste
du lämna fältet Från lagerplats tomt.

Om fältet Endast utgångsbokföring är markerat kommer endast artiklar som inte har förfallit att tas med i plockningen.
Detta gäller även om du inte använder plockning enligt FEFO.

Plocka artiklar
Plocka artiklar för utleverans från dist.lager
Plocka artiklar med lagerplockning
Designdetaljer: Lagerstyrning
Lagersaldo
Arbeta med Business Central



Dela rader för dist.lageraktivitet
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Att dela Dist.lageraktivitet rader

NOTENOTE

Se även

I distributionslagerartikelinförslar, -transporter och -plockningar, samt i lagerartikelinförslar och lagerplockningar,
föreslås lagerplatser för plockning och införsel av artiklar. det faktiska antalet på den lagerplats som föreslås
kanske inte räcker, eller också finns det inte tillräckligt mycket plats på den föreslagna lagerplatsen för införsel av
det aktuella antalet. I så fall måste du dela upp raden, så att artiklarna på en rad tas från, eller placeras på, fler än
en lagerplats.

Följande procedur gäller alla distributionslagerdokument, till exempel Dist.lager artikelinförsel, transport och
plockningsrader, eller lager, artikelinförsel, transport och plockningsrader.

1. Öppna en lageraktivitetsrad där du försöker manipulera ett otillräckligt antal.
2. I Ant. att hantera fältet, ange det antal som kan hantera.
3. På snabbfliken Rader väljer du åtgärden Åtgärder och väljer sedan åtgärden Funktioner och sedan åtgärden

Dela rad. Det visas en ny rad, som är en kopia av den ursprungliga raden, med den skillnaden att fältet Ant.
att hantera innehåller det antal som du tog bort från den ursprungliga raden.

4. Tilldela den nya raden en lämplig lagerplats och zon, om du använder dirigerad artikelinförsel och plockning,
eller fortsätt att dela upp raden efter behov tills du har önskat antal lagerplatser för hela kvantiteten.

Om lagerstället är inställt på dirigerad artikelinförsel och plockning, och du delar raderna, måste du vara förtrogen med
distributionslagret och kunna välja en lagerplats som passar artikelns lagringskrav och uppfyller de allmänna kraven i
distributionslagerdokumentet. Du skulle till exempel inte dela en rad i ett plockningsdokument och placera några artiklar i
volymlagret.

Lagerstyrning
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Genomgång: Plockning och leverans i grundläggande
lagerkonfiguration
2019-10-14 • 3 minutes to read

METOD
ANKOMMANDE
BEHANDLING LAGERPLATSER PLOCKNINGAR UTLEVERANSER

NIVÅ AV
KOMPLEXITET (SE
DESIGNDETALJER:
LAGERSTYRNINGSI
NSTÄLLNING)

A Bokföra
plockning och
utleverans från
orderraden

INTER 2

B Bokföra
plockning och
utleverans från
ett
lagerplockningdo
kument

X 3

L Bokföra
plockning och
utleverans från
ett
distributionslager
utleveransdokum
ent

X 6-4-5

D Bokföra
plockning från ett
distributionslager
plockningdokume
nt och bokföra
leveransen från
ett
distributionslager
utleveransdokum
ent

INTER INTER 6-4-5

Om den här genomgången

Obs! i den här genomgången måste utföras på ett demonstrationsföretag, med alternativet Fullständig
utvärdering - fullständig exempeldata som är tillgängliga i begränsat läge. Mer information finns i Skapa en
miljö för begränsat lägel.

I Business Central kan de utgående processerna för plockning och utleverans utföras på fyra sätt med hjälp av olika
funktionaliteter beroende på lagerkomplexitetsnivån.

Mer information finns i Designdetaljer: Avgående distributionslagerflöde.

Efterföljande genomgången visar metod B i föregående tabellen.

För grundläggande lagerkonfigurationer där lagerstället har konfigurerats att kräva plockningsbearbetning men



Roller

Förutsättningar

Situation

inte leveransbearbetning, använder du sidan Lagerplockning för att registrera och bokföra plocknings- och
leveransinformation för dina avgående källdokument. Det utgående källdokumentet kan vara en försäljningsorder,
inköpsreturorder, utgående överföringsorder eller produktionsorder med komponentbehov.

I den här genomgången tas följande aktiviteter upp:

Lägger upp lagerstället S ILVER för lagerplockning.
Skapa en försäljningsorder för kund 10000 på 30 högtalare.
Släppa försäljningsordern för lagerhantering.
Skapa en lagerplockning som baseras på ett släppt källdokument.
Registrering av lagerrörelsen från lagret och samtidigt bokföra försäljningsutleveransen för
källförsäljningsorder.

Den här genomgången innehåller arbetsuppgifter som utförs av följande användarroller:

Dist.lagerchef
Orderhandläggare
Lagerarbetare

För att kunna utföra den här genomgången behöver du:

CRONUS Sverige Ab installerad.

Gör dig själv till distributionslageranvändare på lagerstället S ILVER med följande steg:

1. Välj ikonen  och ange Dist.lager personal och välj sedan relaterad länk.
2. Välj fältet Användar-ID och välj ditt eget användarkonto på sidan Användare.
3. Ange SILVER i fältet Lagerställekod.
4. Välj fältet Standard.
Gör artikeln LS-81 tillgänglig på platsen SILVER, genom att följa nedanstående steg:

TRANSAKTIONSTYP ARTIKELNUMMER PLATSKOD LAGERPLATSKOD ANTAL

Positiv antalsjust. LS-81 SILVER S-01-0001 Obs!
Artikelns
standardlagerplats
i CRONUS

20

Positiv antalsjust. LS-81 SILVER S-01-0002 20

1. Välj ikonen  och ange Artikeljournaler och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna standardjournalen och skapa sedan två artikeljournalrader med följande information om
arbetsdatumet (23 januari).

3. Välj åtgärden Bokföra och sedan knappen Ja.

Ellen, lagerchefen i CRONUS, ställer in lagret S ILVER för grundläggande plockning där lagerarbetare behandlar
utgående beställningar var för sig. Susan, orderhandläggaren, skapar en försäljningsorder för 30 enheter av
artikeln LS-81 att levereras till kund 10000 från SILVERLAGRET. Anders, lagerarbetaren, måste kontrollera att



Lägger upp lagerstället

Så här lägger du upp lagerställenSå här lägger du upp lagerställen

Skapar försäljningsreturordern

Så här skapar du försäljningsreturordernSå här skapar du försäljningsreturordern

Plocka och leverera artiklar

Plocka och utleverera artiklar så härPlocka och utleverera artiklar så här

leveransen förbereds och levereras till kunden. Anders hanterar alla uppgifter som är involverade på sidan
Lagerplockning som automatiskt pekar på lagerplatserna där LS-81 lagras.

Inställningen av sidan Lagerställekort definierar företagets lagerflöden.

1. Välj ikonen  och ange Platser och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna lagerställekortet S ILVER.
3. Markera kryssrutan Begär plockning.

Försäljningsorder är den vanligaste typen för utgående källdokumentet.

ARTIKEL LAGERSTÄLLEKOD ANTAL

LS_81 SILVER 30

1. Välj ikonen  och ange Försäljningsorder och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.

3. Skapa en försäljningsorder för kund 10000 på arbetsdatumet (23 januari) med följande
försäljningsorderrad.

Fortsätt med att meddela lagret att försäljningsordern är klar för lagerhantering.

4. Välj åtgärden Släppa.

Anders fortsätter att plocka och leverera de sålda artiklarna.

På sidan Lagerplockning kan du hantera alla utgående distributionslageraktiviteter för ett särskilt källdokument,
t.ex en försäljningsorder.

1. Välj ikonen  och ange Lagerplockningar och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.

3. Välj fältet Källdokument och sedan Försäljningsorder.

4. Välj fältet Ursprungsnr., markera raden för försäljningen till kund 10000 och välj sedan knappen OK.

Välj alternativt åtgärden Hämta källdokument och välj sedan försäljningsordern.

5. Välj åtgärden Fyll i auto. ant. att hantera.

Alternativt, ange 10 respektive 30 i fältet Ant. att hantera på de två lagerplockningsraderna.

6. Välj åtgärden bokför, välj leverera, och välj sedan OK-knappen.

De 30 högtalarna har nu registrerats som plockade från lagerplatser S-01-0001 och S-01-0002, och en
negativ artikeltransaktion skapas som återspeglar den bokförda leveransen.
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Leverera artiklar
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NOTENOTE

För att utleverera artiklar med en försäljningsorder.

För att utleverera artiklar med en lagerutleverans.

Skapa en distributionslagerutleverans.Skapa en distributionslagerutleverans.

När artiklarna utlevereras från ett distributionslager som har ställts in för utleveransbearbetning kan du bara
registrera utleveransen med relaterade dokument, till exempel en försäljningsorder, en serviceorder,
inköpsreturorder eller en order för avgående överföringar.

När du utlevererar artiklar från ett distributionslagret som har ställt in utleveransbearbetning kan du bara leverera
artiklar baserat på källdokument som andra företagsenheter har släppt till distributionslagret för åtgärder.

Om distributionslagret använder direktutleveranser och lagerplatser, kan du för varje rad visa hur många artiklar som har
placerats i direktutleveranslagerplatserna. Programmet beräknar antalet automatiskt när fälten i utleveransen uppdateras.
Om det rör sig om de artiklar som ingår i den utleverans du förbereder, kan du skapa en plockning för alla raderna och
därefter färdigställa utleveransen. Mer information finns i Artiklar för direktutleverans.

Nedan beskrivs hur du inlevererar artiklar med en inköpsorder. Stegen är liknande för inköpsreturorder,
serviceorder och utgående överföringsorder.

1. Välj ikonen  och ange Försäljningsorder och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna en befintlig försäljningsorder eller skapa en ny. Mer information finns i Sälja produkter.

3. Ange hur många enheter som har inlevererats i fältet Ant. att utleverera.

Värdet i fältet Utlevererat antal uppdateras i enlighet därmed. Om detta är en delutleverans och värdet är
lägre än värdet i fältet antal.

4. Välj åtgärden Bokföra.

Först kan du skapa ett utleveransdokument från ett källdokument för företag. Sedan kan du välja de angivna
artiklarna för utleverans.

Medarbetare som är ansvarig för utleveransen skapar en distributionslagerutleverans.

1. Välj ikonen  och ange Distributionslagerutleveranser och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.

Fyll i fälten på snabbfliken Allmänt. När du hämtar källdokumentrader, kopieras delar av informationen i
huvudet till varje rad.

För dirigerad artikelinförsel och plockning: om lagerstället har en standardzon och standardlagerplats för
utleveranser fylls fälten Zonkod och Lagerplatskod i automatiskt. Du kan dock ändra fälten vid behov.



NOTENOTE

Så här plockar och utlevererar du artiklarSå här plockar och utlevererar du artiklar

NOTENOTE
Om du vill utleverera artiklar med klasskoder för distributionslager som skiljer sig från klasskoderna för lagerplatsen i
fältet Lagerplatskod i dokumenthuvudet, måste du ta bort innehållet i fältet Lagerplatskod i huvudet innan du
hämtar källdokumentets rader för artiklarna.

3. Välj åtgärden Hämta källdokument. Sidan Källdokument öppnas.

Från en ny eller öppen lagerutleverans kan du använda sidan Filter att hämta ursprungsdok. för att
hämta de släppta källdokumentraderna som anger vilka artiklar som ska utlevereras.

a. Välj åtgärden Filter för att hämta urspr.dok..
b. Du skapar ett nytt filter genom att ange en beskrivande kod i fältet Kod och väljer sedan åtgärden

Ändra.
c. Definiera vilken typ av källdokumentrader som du vill hämta genom att fylla i relevanta filterfält.
d. Välj åtgärden Kör.
Alla relaterat källdokumentrader, som uppfyller filtervillkorna, infogas nu på sidan Dist.lager utleverans
som du aktiverade från filterfunktionen.

Filterkombinationerna, vilka du definierar, sparas på sidan Filter att hämta ursprungsdok. tills nästa gång
du behöver den. Du kan skapa ett obegränsat antal filterkombinationer. Du kan ändra villkor när som helst,
genom att välja åtgärden Ändra.

4. Välj det källdokument som du vill utleverera artiklar för och klicka på knappen OK.

Raderna i källdokumentet visas på sidan Dist.lager utleverans. Ant. att utlevereras är ifyllt med utestående
antal på respektive rad, men du kan ändra antalet som behövs. Om du tar bort innehållet i fältet Lagerplatskod
på snabbfliken Allmänt innan du hämtar raderna måste du fylla i en lämplig lagerplatskod på varje utleveransrad.

Det går inte att utleverera fler artiklar än antalet, i Utestående ant. på källdokumentraden. Om du vill utleverera fler artiklar,
hämtar du ett annat källdokument som innehåller en rad för artikeln, genom att använda filterfunktionen för att hämta
källdokument med aktuell artikel.

När du har alla rader som ska utlevereras kan du skicka raderna som lagerpersonalen ska plocka.

Vanligtvis skapar en lagerarbetare ansvarig för plockning ett plockningsdokument eller öppnar ett redan skapat
plockningsdokument.

1. Välj ikonen  och ange Distributionslagerutleveranser och välj sedan relaterad länk.

2. Välj dist.lager utleverans som du vill plocka för och välj sedan åtgärden Skapa plockning.

3. Fyll i fälten på sidan och sedan välj OK knappen. De angivna dokumenten för distributionslagertransport
har skapats.

Du kan också öppna en befintlig dist.lager plockning.

4. Välj ikonen  och ange Plockningar och välj sedan relaterad länk. Välj Dist.lager plockning som du vill
arbeta med.

Om distributionslagret är konfigurerat att använda lagerplatser har plockningsraderna omvandlats till
åtgärdsrader för Ta och Placera.



NOTENOTE

Se även

Du kan sortera raderna, tilldela en anställd plockningen, använda ett brytenhetsfilter, om du använder
dirigerad artikelinförsel och plockning, samt skriva ut plockningsinstruktionerna.

5. Utför den faktiska plockningen av artiklarna och placera dem på angiven utleveranslagerplats, eller i
utleveransområdet, om du inte använder lagerplatser.

6. Välj Registrera plockning.

Fälten Ant. att utleverera och Dokumentstatus i leveransdokumentets huvud uppdateras. De artiklar
som du har plockat är inte längre tillgängliga för plockning för andra utleveranser eller för interna
operationer.

7. Skriv ut leveransdokumenten, förbered godspaketen och bokför utleveransen.

Mer information om hur du plockar för utleveranser finns i Plocka artiklar för Dist.lager utleverans.

Du kan också använda plockningskalkylarket för att kombinera flera plockningsinstruktioner till en enda
instruktion (för flera utleveranser) och på så sätt optimera plockningen i distributionslagret. Mer information finns
i Planera plockning i kalkylark.

Om du väntar på att vissa artiklar ska anlända till distributionslagret, och du använder funktionerna för direktutleverans,
beräknar Business Central det antal artiklar som finns på lagerplatsen för direktutleverans för varje utleverans- eller
plockningsförslagsrad. Det här fältet uppdateras varje gång du lämnar och öppnar utleveransdokumentet eller kalkylarket.
Mer information finns i Artiklar för direktutleverans.

Lagerstyrning
Lagersaldo
Ställa in lagerstyrning
Monteringshantering
Designdetaljer: Lagerstyrning
Arbeta med Business Central



Hitta distributionslagerfördelningar
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här söker du efter en instruktion som har tilldelats dig

Se även

Öppna kortsidan för ett valt artikel, för att hitta distributionslagren uppgifter. Om distributionslagerinstruktioner
har skapats visas rader för att ta och placera, och du kan börja arbeta med en tilldelning. I vissa distributionslager
kan chefen ha gett särskilda instruktioner till respektive anställd. Mer information finns i Så här skapar du
dist.lager personal.

1. Välj ikonen , gå till Lager, artikelinförslar, Lagerplockningar, eller Dist.lager transport och välj sedan
relaterad länk.

Alla tre sidor visar fördelningar för alla lagerställen.

2. Sortera artiklar per lagerställe. Nu kan du se de instruktioner som har tilldelats dig.

3. Välj någon av raderna som har dina initialer i fältet Tilldelat användar-ID och klicka sedan på knappen
OK. Artikelinförseltilldelningen visas på sidan, tillsammans med dina initialer i fältet Tilldelat användar-ID
på snabbfliken Allmänt.

Du kan använda fältet Tilldelat användar-ID i huvudet för att göra anspråk på tilldelningar, om chefen inte
tilldelar särskilda instruktioner till enskilda individer. Ange bara ditt användar-ID i huvudet för distributionslagret
innan du börja arbeta med en instruktion. Dina medarbetare kan sedan välja att arbeta med andra instruktioner så
att dubbelarbete undviks.

Lagerstyrning
Lagersaldo
Ställa in lagerstyrning
Monteringshantering
Designdetaljer: Lagerstyrning
Arbeta med Business Central



Använda ADCS (Automatiskt datainsamlingssystems)
2019-10-14 • 4 minutes to read

NOTENOTE

Så här konfigurerar ett lager att använda ADCS

NOTENOTE

Ange ett objekt för att använda ADCS

I standardversionen av Business Central fungerar ADCS endast i installationer på plats. En Microsoft-partner kan dock få det
att fungera i online-distribution med hjälp av PowerApps eller liknande.

Du kan använda det automatiska datainsamlingssystemet (ADCS eller Automatiskt datainsamlingssystem) för att
registrera förflyttningen av alla artiklar i distributionslagret och för att registrera några journalaktiviteter, däribland
kvantitetsjusteringar i artikeljournalen för distributionslagret, inventeringsjournalen och fysisk inventering. ADCS
inbegriper vanligen streckkod.

Om du ska använda ADCS måste du ge varje artikel i distributionslagret en artikelidentifierare. Du måste även
lägga upp miniformulär, handdatorfunktioner, datautbyten och specificeras inställningar för fältet som kontrollerar
ADCS. Du anger om du ska använda ADCS på lagerställekortet för ett lager.

Baserat på behovsnivån i lagret definierar du den mängd information som ska visas i miniformulärinställningarna
för den aktuella handenheten. Följande är exempel information som du kan visa:

Data från tabeller i Business Central, till exempel en lista över plockningsdokument som användaren kan välja
från.
Textinformation.
Meddelanden som innehåller bekräftelser eller fel om aktiviteter som utförts och registrerats av handenheter
användaren.

Mer information finns i Konfigurera ett automatiserat dataregistreringssystem i hjälpen för utvecklare och IT-
proffs.

Om du ska använda ADCS måste du ange vilka distributionslagerplatser som använder teknologin.

Vi rekommenderar att du inte ställer in ett distributionslager som ska använda ADCS, om distributionslagret dessutom har
en lagerplats kapacitetsprincip.

1. Välj ikonen  och ange Platser och välj sedan relaterad länk.
2. Välj ett lager i listan som du vill aktivera för ADCS och välj redigera.
3. På sidan lagerställekort markerar du kryssrutan använda ADCS.

Varje distributionslagerartiklar som ska användas med ADCS, måste tilldelas en identitetskod för att koppla den
till dess artikelnummer. Du kan t.ex använda artikelns Streckkod som identitetskoden. En artikel kan också
använda flera identitetskoder. Det kan vara praktisk i de fall där en artikel är disponibel i olika måttenheter, t.ex
stycken och pallar. Tilldela varje en identitetskod, i det här fallet.

1. Välj ikonen  och ange Artiklar och välj sedan relaterad länk.

https://docs.microsoft.com/dynamics-nav/Configuring-Automated-Data-Capture-System


Om du vill lägga till en ADCS-användare

Om du vill ange att lagerpersonalen är en ADCS-användareOm du vill ange att lagerpersonalen är en ADCS-användare

NOTENOTE

Så här: Skapa och anpassa Miniformulär

Så här skapar du en miniformulär för ADCSSå här skapar du en miniformulär för ADCS

2. Markera ett objekt i listan som ingår i ADCS-lösningen och välj åtgärden redigera.

3. På sidan Artikelkort väljer du åtgärden Identifierare.

4. PÅ sidan Artikelidentifierare väljer du åtgärden Ny.

5. I fältet Kod ange identifierare för artikeln. Du kan t.ex använda artikelns Streckkod som identitetskoden.

Du kan även definiera ett Variantkod och en Enhet kod.

6. Ange flera koder för varje artikel, om det behövs.

7. Välj knappen OK.

8. För att granska informationen väljer du fältet identitetskod för att öppna sidan Artikelidentifierare.

Du kan lägga till användare som en användare av ett ADCS (Automatiskt datainsamlingssystem). När du gör det,
måste du även ange ett lösenord. Om du vill kan du även ange en koppling som identifierar ADCS-användaren
som distributionslageranvändare. ADCS-användarlösenord kan vara olika från Windows-inloggningslösenord för
användaren. Mer information finns i Hantera användare och behörigheter.

1. Välj ikonen  och ange ADCS-användare och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Ny.
3. Ange ett Namn på användaren. Namnet kan inte innehålla fler än 20 tecken, inklusive blanksteg.
4. Ange ett Lösenord i fältet. Lösenord maskeras.

1. Välj ikonen  och ange Dist.lager personal och välj sedan relaterad länk.
2. Lägga till en ny lagerpersonalen, om det behövs. Mer information finns i Så här skapar du dist.lager personal.
3. Välj åtgärden Redigera lista.
4. Välj en lagerpersonal i listan. I fältet ADCS-användare väljer du listpilen och sedan namnet på en ADCS-

användare i listan.

Standarddistributionslagret för den anställde ska vara en som använder ADCS.

Du använder miniformulär som beskriver den information som du vill presentera på en handenheter. Du kan till
exempel skapa miniformulär för att hantera lageraktiviteten att plocka artiklar. När du har skapat en miniformulär,
kan du lägga till funktioner för den vanliga åtgärder för en användare med handenheter, till exempel flytta uppåt
eller en rad.

För att använda eller ändra funktionen i en miniformulärfunktion måste du skapa en ny kodmodul eller ändra
befintliga för att utföra lämplig åtgärd eller svar. Du kan få mer information om ADCS-funktioner genom att
undersöka kodmoduler till exempel 7705, d.v.s det kodenheten för inloggningar funktioner. Kodmodul 7705 visas
hur en miniformulär av korttyp arbetar.

1. Välj ikonen  och ange Miniformulär och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.



Om du vill lägga till stöd för en funktionstangentOm du vill lägga till stöd för en funktionstangent

Om du vill anpassa miniformulärfunktionerOm du vill anpassa miniformulärfunktioner

Se även

3. I fältet Kod anger du en kod på Miniformuläret. Ange värden i alla övriga fält, om du vill.

Välj Starta miniformulär kryssrutan för att ange att miniformuläret är det första formulär som användaren
ser i logga in.

4. Definiera fälten som visas på miniformuläret på Rader Snabbfliken. Ordningen där du anger rader, är den
ordning som raderna ska visas på handenheten.

När du har skapat en miniformulär, nästa steg är att skapa operationer och att koppla funktioner för olika
tangentbord indata.

1. Lägga till koden som liknar följande exempel, till the.xsl-filen för tilläggsprogrammet. Det skapar en operation
för F6 tangent. Tangentsekvensinformation kan erhållas från tillverkaren enhet.

<xsl:template match="Function[.='F6']">  
  <Function Key1="27" Key2="91" Key3="49" Key4="55" Key5="126" Key6="0"><xsl:value-of select="."/>
</Function>  
</xsl:template>  

2. I Business Central development environment, öppna tabell 7702 och lägg till en kod som representerar den
nya tangenten. Skapa en tangent som heter F6 i det här exemplet.

3. Lägga till C/AL-koden till den aktuella operationen på miniformulärspecifika Codeunit för att hantera
funktionen primärnyckel.

1. Välj ikonen  och ange Miniformulär och välj sedan relaterad länk.
2. Välj ett miniformulär från listan, välj åtgärden Redigera.
3. Välj åtgärden Funktioner.
4. I listrutan Funktionskod väljer du en kod för att representera en funktion som du vill koppla till

miniformuläret. Du kan till exempel välja ESC, som associerar funktionen med att trycka på ESC-tangenten.

I Business Central development environment, redigera koden för fältet Hantera kodmodul om du vill skapa eller
ändra kod för att utföra lämplig åtgärd eller svar.

Mer information finns i Konfigurera ett automatiserat dataregistreringssystem i hjälpen för utvecklare och IT-
proffs.

Lagerstyrning
Lagersaldo
Ställa in lagerstyrning
Monteringshantering
Designdetaljer: Lagerstyrning
Arbeta med Business Central

https://docs.microsoft.com/dynamics-nav/Configuring-Automated-Data-Capture-System


Servicehantering
2019-10-14 • 2 minutes to read

NOTENOTE

OM DU VILL GÅ TILL

Ställa in Servicehantering, bland annat felkoder, policies,
standarddokument och mallar.

Ställa in tjänstehantering

Hantera serviceprissättningen, skapa serviceartiklar och
förstå hur du övervakar framsteg.

Planera service

Skapa och hantera avtal mellan dig och kunderna. Uppfylla servicekontrakt

Ge kunder service och fakturera serviceorder. Leverera service

Se även

Starta en gratis provperiod!

Funktionen som beskrivs i det här avsnittet och underavsnitt visas endast i användargränssnittet om du har Premium-
upplevelsen. Mer information finns i ändra vilka funktioner som visas.

Löpande kundservice är en viktig del av all affärsverksamhet. Det bidrar till att kunderna blir nöjda och lojala,
förutom att du får intäkter. Men det är inte alltid enkelt att hantera och följa upp service. I Business Central finns
det en uppsättning verktyg som kan hjälpa till. Dessa verktyg fungerar som stöd för verkstäder och fältservice,
och kan användas i affärsscenarier som komplexa kundservicedistributionssystem, industriella servicemiljöer
med strukturlistor och vid beordring av ett stort antal fälttekniker som behöver ha tillgång till reservdelar.

Med dessa verktyg kan du utföra följande:

Schemalägga servicesamtal och skapa serviceorder.
Spåra reservdelar och tillbehör.
Tilldela servicepersonal baserat på kvalifikationer och tillgänglighet.
Tillhandahålla serviceuppskattningar och servicefakturor.

Dessutom kan du standardisera kodning, lägga upp kontrakt, införa en rabattpolicy och skapa vägkartor för
servicepersonal.

I allmänhet finns det två aspekter av tjänstehantering: Konfigurera och ställa in systemet samt använda det för
prissättning, kontrakt, order, beordra ut servicepersonal och finplanera.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.

Hantera kundreskontra
Projekt
Välkommen tillDynamics 365 Business Central

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847861


Planera service
2019-10-14 • 2 minutes to read

OM DU VILL GÅ TILL

Fastställa priser för den service du tillhandahåller. Hantera servicepriser

Skapa och anpassa serviceartiklar och servicegrupper. Detta
omfattar att bestämma vilka kvalifikationer som krävs för en
service och riktlinjer för felsökning.

Skapa tjänsteartiklar

Kunskap för att hantera status för reparation av serviceorder
och identifiera prioritet.

Förstå serviceorderstatus och reparationsstatus

Förstå förhållandet mellan status på reparation och vilken
effekt de har på tilldelade resurser och tvärtom.

Förstå fördelningsstatus och reparationsstatus

Använda statistik för att analysera dina serviceprocesser. Visa servicestatistik

Se även

Med Business Central kan du ställa in de standarduppgifter som behövs för att kundens krav på service uppfylls.
För att göra detta måste du bestämma vilka serviceartiklar och erbjudanden som din serviceorganisation stödjer
och till vilket pris.

Business Central erbjuder även vissa statistikverktyg som kan användas för att ta reda på hur bra det går och
identifiera områden som du kan förbättra.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.

Uppfylla servicekontrakt
Leverera service
Registrera prissättning och alternativa kostnader för tjänster
Ställa in tjänsteartiklar och tjänsteartikelkomponenter
Ställ in status för serviceorder och reparationer
Ställa in tjänstehantering



Serviceprishantering
2019-10-14 • 3 minutes to read

Serviceprisjusteringsgrupper

Serviceprisgrupper

Serviceprissättning

Med funktionen för serviceprishantering kan du tillämpa bästa pris på serviceorder, lägga upp egna
serviceprisavtal för kunder, förbättra de anställdas effektivitet och effektivisera faktureringen.

Med serviceprishanteringen kan du också lägga upp olika serviceprisgrupper, så att du kan ta hänsyn till
serviceartikeln eller serviceartikelgruppen, samt till vilken typ av fel serviceuppgiften gäller. Du kan lägga upp
dessa grupper för en begränsad tidsperiod eller för en viss kund eller valuta. Du kan använda
prisberäkningsstrukturer som mallar om du vill koppla ett visst pris till en viss serviceuppgift.

Du kan till exempel koppla specifika artiklar som ingår i servicepriset samt vilken typ av uppgifter som ingår. Det
går också att använda olika moms- och rabattbelopp för olika serviceprisgrupper. Om du vill se till att rätt pris
används tilldelar du fasta, minsta eller högsta priser – beroende på vilka avtal som du har med kunderna.

Innan priset på en serviceartikel justeras på en serviceorder får du en översikt över resultatet av prisjusteringen.
Du kan godkänna de här resultaten eller göra ytterligare ändringar om du vill ha ett annat slutresultat. Hela
justeringen görs rad för rad, vilket innebär att inga extra rader skapas.

Slutligen kan du med hjälp av statistik och standardrapporter följa upp lönsamheten för varje serviceprisgrupp.

Du använder serviceprisjusteringsgrupper när du vill lägga upp olika typer av prisjusteringar. Du kan till exempel
lägga upp en serviceprisjusteringsgrupp som justerar priset för reservdelar, en som justerar priset för arbetstid och
en som justerar priset för kostnader och så vidare. Du kan också ange om serviceprisjusteringen ska gälla för bara
en viss artikel eller resurs, eller för alla artiklar eller resurser.

Varje serviceprisjusteringsgrupp innehåller information om de justeringar som du vill göra av serviceraderna.

Serviceprisjusteringsfunktionen används inte för serviceartiklar som hör till servicekontrakt. Du kan bara justera
servicepriserna för artiklar som finns på serviceordern. Du kan inte justera priset för en serviceartikel med garanti.
Det går inte att justera priset för en serviceartikel i en serviceorder om serviceraden som är kopplad till artikeln
har bokförts som faktura, antingen helt eller delvis.

När du kör serviceprisjusteringsfunktionen ersätts alla rabatter i ordern av värdena för serviceprisjusteringen.

Du kan lägga upp serviceprisgrupper om du vill skapa grupper med serviceartiklar som har samma speciella
serviceprissättning. När du har definierat serviceprisgrupper kan du fördela dem till serviceartiklar på
serviceartikelraderna. Du kan även tilldela serviceprisgrupper till serviceartikelgrupper.

Innan du tilldelar en serviceprisgrupp till en serviceartikel måste du bestämma vilken feltyp, valuta eller
serviceprisjusteringsgrupp som serviceprisgruppen ska gälla för. Du måste bestämma vilket belopp som
servicepriset ska justeras till, och om moms och rabatter ingår i detta belopp. Du ska också ange om denna
justering gäller ett fast belopp eller om den bara ska användas under vissa villkor.

När du tilldelar en serviceprisgrupp till en serviceartikel, kommer all specifik serviceprissättning som du anger i
den här gruppen att gälla för denna serviceartikel.



Serviceprisjustering

ALTERNATIV DESCRIPTION

Fast pris Detta innebär att du debiterar ett fast pris för serviceartikeln,
resursen, redovisningskontot eller kostnaden, oavsett faktiska
kostnader eller normala avgifter. Om du väljer det här
alternativet innebär det att serviceprisjusteringen uppgår till
exakt det belopp som anges i serviceprisgruppen.

Maximal Detta innebär att du anger en övre gräns för avgiften till
kunden, oavsett faktiska kostnader eller andra avgifter. Om du
väljer det här alternativet innebär det att
serviceprisjusteringen bara utförs om det totala priset
överskrider det belopp som anges i serviceprisgruppen.

Minimal Detta innebär att du anger en undre gräns för avgiften till
kunden, oavsett faktiska kostnader eller andra avgifter. Om du
väljer det här alternativet innebär det att
serviceprisjusteringen bara utförs om det totala priset är lägre
än det belopp som anges i serviceprisgruppen.

Se även

Du anger faktiska prissättningstyper (prisjusteringstyp och pris) för en kombination av serviceprisgrupper och
kundprisgrupper. För varje typ av serviceprissättning väljer du en serviceprisjusteringsgrupp. Du anger även
serviceprisjusteringstypen – fast, maximum eller minimum – och det faktiska priset.

Du kan t.ex. ange typer av serviceprissättning för prissättningsgruppen radio. För kunder utan prisgrupp kan du
välja att ha serviceprissättning med maximalt pris för arbete, vilket är prisjusteringsgruppen för arbete. För kunder
med en särskild prisgrupp kan du välja serviceprissättning med ett fast pris för arbete, vilket är samma
prisjusteringsgrupp för arbete.

Med serviceprisjustering kan du justera priset för en artikel, resurs, ett redovisningskonto eller en kostnad på en
serviceorder.

När du har registrerat en artikel på en serviceartikelrad anger du all information om kostnaderna för artikeln på
serviceraderna. När du kör funktionen Justera servicepris, kan du förhandsgranska prisjusteringarna. Du kan
ändra om det behövs. När du har godkänt ändringarna beräknas justeringarna. Sedan överförs de till
serviceraderna. Sedan bokför du serviceordern.

Beroende på typ av serviceprisjustering beräknas det totala beloppet för justeringarna på följande sätt.

Beräkningarna beskrivs i tabellen nedan.

Registrera prissättning och alternativa kostnader för tjänster
Ställa in tjänstehantering



Tjänsteorderstatus och reparationsstatus
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NOTENOTE

Ange serviceorderstatus för reparationsstatus

FöreståendeFörestående

PågåendePågående

StoppadStoppad

AvslutadAvslutad

Tilldela en serviceorderstatus prioritet

Fältet Status på sidan Serviceorder och serviceartikelns reparationsstatus som visas i fältet
Reparationsstatuskod på sidan Serviceorder har ett visst samband i Servicehantering Serviceorderstatus visar
reparationsstatus för alla serviceartiklar i serviceordern.

De två statusfälten är inte kopplade till fältet Släppningsstatus i huvudet på serviceordern, som styr lagerhanteringen av
serviceartiklar.

När du ändrar en serviceartikels reparationsstatus på serviceordern uppdateras serviceorderns status. För att se
den status som anger den generella reparationsstatusen för enskilda serviceartiklar måste du ange följande:

Den serviceorderstatus som respektive reparationsstatus är länkad till. Mer information finns i
Tjänsteorderstatus.
Prioritetsnivå för varje serverorderstatusalternativ. Mer information finns i Prioritet.

När du omvandlar en serviceoffert till en serviceorder ändras reparationsstatus för alla serviceartiklar i ordern till
Initial och serviceorderstatusen till Förestående.

Varje reparationsstatus är länkad till en viss serviceorderstatus. Alternativen för serviceorderstatus är
Förestående, På gång, Stoppad och Avslutad. Det finns nio olika alternativ för reparationsstatus: Initial, På
gång, Hänvisad, Delvis servad, Offert avslutad, Väntar på kund, Beställt reservdelar, Reservdelar
inlevererade och Avslutad.

Tjänsteorderstatusen Förestående anger att servicen kan inledas eller fortsätta när som helst. Därför kan fyra av
alternativen för reparationsstatus, nämligen Initial, Hänvisad, Delvis servad och Reservdelar inlevererade,
alla länkas till den här serviceorderstatusen.

Tjänsteorderstatusen På gång anger att servicen pågår. Därför kan två av alternativen för reparationsstatus,
nämligen På gång och Beställt reservdelar, länkas till den här serviceorderstatusen. Om du länkar statusen
Beställt reservdelar till servicestatusen På gång måste du även länka statusen Beställt reservdelar till den här
serviceorderstatusen.

Tjänsteorderstatusen Stoppad anger att servicen tillfälligt har stoppats i väntan på svar från kunden eller
reservdelar innan servicen kan inledas. Därför kan tre av alternativen för reparationsstatus, nämligen Offert
avslutad, Beställt reservdelar och Väntar på kund, alla länkas till den här serviceorderstatusen.

Tjänsteorderstatusen Avslutad anger att servicen har slutförts. Därför är reparationsstatusen Avslutad länkad till
den här statusen.



ExempelExempel

Se även

När du ändrar reparationsstatus för en serviceartikel identifieras de serviceorderstatusalternativ som är länkade
till olika reparationsstatusalternativ för alla serviceartiklar i ordern. Om serviceartiklarna är kopplade till två eller
fler serviceorderstatusalternativ väljs den serviceorderstatus som har högst prioritet.

Du måste välja vilken serviceorderstatus som innehåller viktigast information om serviceorderstatusen och tilldela
den högst prioritet o.s.v.

En typisk fördelning av prioritetsnivå kan se ut så här:

Pågående – hög
Förestående – medelhög
Stoppad – medellåg
Färdig – låg

Om t.ex. en serviceartikel har reparationsstatus Initial, länkad till serviceorderstatus Förestående, en annan har
På gång, länkad till servicestatus På gång, och en tredje har Beställt reservdelar, länkad till servicestatus
Stoppad, blir den resulterande serviceorderstatus På gång eftersom den har högst prioritet.

Ställ in status för tjänsteorder och reparationer
Ställa in tjänstehantering



Fördelningsstatus och reparationsstatus för
serviceartiklar
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Ändra reparationsstatus

Omvandla serviceofferter till serviceorder

Rätta fördelningar

Det finns ett visst samband mellan serviceartiklarnas reparationsstatus och fördelningsstatus för
fördelningsposterna till serviceartiklarna i modulen Service. Fördelningsstatusen ändras när du ändrar
serviceartikelns reparationsstatus till Avslutad eller Delvis servad och när du omvandlar en serviceoffert till en
serviceorder. En serviceartikels reparationsstatus ändras när du avbryter fördelningen av serviceartiklar eller
flyttar serviceartikeln till en annan resurs. Du kan visa serviceartiklarnas reparationsstatus på sidan
Serviceuppgifter och uppdatera reparationsstatus i fältet Reparationsstatuskod på sidan
Serviceartikeldokument. Du kan visa fördelningsstatus på sidan Status på sidan Resursfördelningar.

När du ändrar en serviceartikels reparationsstatus på en serviceartikelrad, görs en sökning efter motsvarande
fördelningspost för serviceartikeln som har statusen Aktiv. Om en sådan fördelningspost hittas uppdateras dess
status på något av följande sätt:

Om du ändrar reparationsstatus till Avslutad ändras fördelningsstatus från Aktiv till Avslutad.
Om du ändrar reparationsstatus till Delvis servad (viss service har avslutats) eller Hänvisad (ingen service
har utförts) ändras fördelningsstatus i programmet från Aktiv till Omfördelning nödvändig.
När en fördelningstransaktion för en serviceorder skapas, vilket innebär att ingen resurs har fördelats, anges
värdet Ej aktiv för fältet Status på sidan till Resursfördelning.
Fördelningstransaktionens status blir Avbruten när du omfördelar den serviceartikel som nämns i
fördelningstransaktionen för serviceordern, vilket innebär att den fördelade resursen eller resursgruppen inte
har använts för serviceuppgiften.

Fördelningsstatusen visar därmed när serviceprocessen är avslutad eller när en annan resurs krävs för att avsluta
service av serviceartikeln.

När du omvandlar en serviceoffert till en serviceorder uppdateras serviceordern, serviceartiklarna i ordern och
deras fördelningsposter så här :

Serviceartiklarnas reparationsstatus ändras till Initial.
Tjänsteorderstatus ändras till Förestående.
En sökning görs efter fördelningstransaktioner för alla serviceartiklar i serviceordern som har statusen Aktiv.
Om sådana fördelningsposter hittas ändras deras fördelningsstatus från Aktiv till Omfördelning nödvändig.

När du avbryter fördelningen av en serviceartikel uppdaterar Business Central fördelningsstatusen för
motsvarande fördelningspost från Aktiv till Omfördelning nödvändig.

Reparationsstatus uppdateras för serviceartikeln i fördelningsposten så här:

Om fördelningsstatus är Initial ändras reparationsstatus till Hänvisad (ingen service har inletts).
Om reparationsstatus är Pågående ändras reparationsstatus till Delvis servad (viss service har utförts).



Omfördela en fördelningspost som är aktiv

Omfördela en serviceartikel

Se även

När du omfördelar en serviceartikel i en fördelningspost som är Aktiv uppdateras fördelningsposten så här :

Om servicen startade när fördelningen var Aktiv (det vill säga om serviceartikelns reparationsstatus ändrats
till Pågående), ändras fördelningsstatus från Aktiv till Avslutad.
Om servicen inte påbörjades när fördelningen var Aktiv, ändras fördelningsstatus från Aktiv till Inställt.

Reparationsstatus för serviceartikeln i fördelningsposten uppdateras på samma sätt som om du hade ställt in
fördelningen:

Om fördelningsstatus är Initial ändras reparationsstatus till Hänvisad (ingen service har inletts).
Om reparationsstatus är Pågående ändras reparationsstatus till Delvis servad (viss service har utförts).

En ny fördelningspost skapas som innehåller den nya resursen med statusen Aktiv.

När du omfördelar en serviceartikel i en fördelningspost med statusen Omfördelning nödvändig uppdateras
fördelningsposten så här :

Om servicen startade när fördelningen var Aktiv, dvs. om serviceartikelns reparationsstatus ändrats till
Pågående, ändras fördelningsstatus från Omfördelning nödvändig till Avslutad.
Om servicen inte påbörjades när fördelningen var Aktiv, ändras fördelningsstatus från Omfördelning
nödvändig till Inställt.

En ny fördelningspost skapas som innehåller den nya resursen med statusen Aktiv.

Så här skapar du resursfördelningar
Så här tilldelar du resurser



Visa servicestatistik
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Så här visar du serviceorderstatistik:

Visa summor för en serviceorderVisa summor för en serviceorder

Visa leveransinformationVisa leveransinformation

Visa orderdetaljerVisa orderdetaljer

KOLUMN BESKRIVNING

Fakturering Visar belopp som ska bokföras som fakturerade från
serviceordern.

Förbrukning Visar antal och kostnad för de artiklar och/eller resurser som
ska bokföras som förbrukade.

Totalt Visar de totala belopp på serviceordern som uppkommer när
faktureringsbeloppen läggs ihop med förbrukningsbeloppen.

Analysera serviceorderraderAnalysera serviceorderrader

Visa kundinformationVisa kundinformation

Du kan använda statistik för att analysera servicedokument och ta reda på hur bra du hanterar dina
serviceprocesser. Du kan analysera servicekontrakt, artiklar, offerter, order, fakturor och kreditnotor genom att välja
åtgärd statistik. För serviceartiklar och kontrakt kan du också använda Serviceartikel Trendscape eller Kontrakt
Trendscape för att visa en översikt över servicetransaktioner för en viss serviceartikel.

Med hjälp av serviceorderstatistiken får du en snabb översikt över innehållet i hela serviceordern, detaljerad
information om de specifika serviceraderna och information rörande fakturering, leverans och förbrukning samt
kundens saldo.

Statistikinformationen för en serviceorder visas på sidan Tjänsteorderstatistik för den önskade ordern. Du kan
öppna statistiksidan från en serviceorder. På sidan Tjänsteorder väljer du Statistik. På snabbflikarna på sidan
visas information om t.ex. antal, belopp, moms, kostnad, vinst och kundkreditlimit. Beloppen på sidan visas i den
valuta som används på serviceordern om inget annat anges.

Du kan visa det totala beloppet på serviceraderna (inkl. och exkl. moms), momsandel, kostnad och TB på
serviceraderna. Sidan visar också artikelspecifik information, till exempel vikt, volym och antalet förpackningar.

Du kan visa information om de artiklar, resurser och/eller kostnader som ska levereras. Informationen bygger på
värdena som finns angivna i fältet Ant. att utleverera på var och en av serviceraderna ordern.

Du kan visa information om de artiklar, resurstimmar och kostnader som ska faktureras och förbrukas. Följande
tabell beskriver denna information.

Du kan analysera informationen efter de olika typerna av servicerader som ingår i serviceordern. Separata belopp
för :

Artiklar
Resurser
Kostnader och redovisningskonton



Visa serviceartikelstatistik

Med hjälp av Trendscapes

TIPTIP

Visa vinster och förluster i kontrakt

SIDA BESKRIVNING

Kontrakt vinst/förlust (kont.) Så här visar du kontrakt vinst/förlust per servicekontrakt.

Kontrakt vinst/förlust (gr.) Så här visar du kontrakt vinst/förlust per
servicekontraktsgrupp.

Kontrakt vinst/förlust (kunder) Så här visar du kontrakt vinst/förlust per kund.

Kontrakt vinst/förlust (uppfölj.) Så här visar du kontrakt vinst/förlust per uppföljningskod.

Se saldot på kundens konto utöver den maximala kredit som kan beviljas den kund som servicedokumentet
skapades för.

På sidan Serviceartikelstatistik kan du visa uppdaterad information om en serviceartikel baserat på följande
servicetransaktionstyper :

Resurser
Artiklar
Servicekostnad
Servicekontrakt
Totalt

För varje transaktionstyp kan du visa fakturerat belopp, förbrukning (belopp), kostnadsbelopp, fakturerat antal och
förbrukat antal, TB-belopp och TB-procent. Täckningsbidraget beräknas enligt följande formel:

(Fakturerat belopp - förbrukning (kostnaden)) x 100 / fakturerat belopp

För serviceartiklar och servicekontrakt, ger sidorna Serviceartikel Trendscape eller Servicekontrakt
Trendscape innehåller en rullningsbar översikt över servicetransaktioner som skapas i en viss tid för en viss
serviceartikel eller kontrakt. Visa trendscape genom att öppna servicekontraktet eller serviceartikeln, välj åtgärden
statistik, och välj sedan Trendscape.

När du rullar i listan beräknas beloppen enligt den lokala valutan enligt det valda tidsintervallet. Alla belopp
beräknas från servicetransaktioner, som är transaktioner som skapas när du bokför serviceorder eller -fakturor.

Du kan filtrera listan genom att ange serviceartiklar.

Om du har valt tidsintervallet Dag och du behöver rulla i genom en lång period kan du nå informationen snabbare genom
att ändra till ett större intervall, såsom Kvartal. När du har hittat den period du vill ha kan du ändra tillbaka till det
ursprungliga intervallet för att se uppgifterna i detalj.

En transaktion för kontraktets vinst eller förlust skapas automatiskt då kontraktofferter konverteras till
servicekontrakt, då kontraktrader läggs till eller tas bort från servicekontrakt och då kontrakt annulleras. Om du vill
se kontrakt vinst/förlust kan du göra något av följande:



Kontrakt vinst/förlust (ansenh.) Så här visar du kontrakt vinst/förlust per ansvarsenhet.

SIDA BESKRIVNING

Visa statistik för bokförda servicedokument

Statistik för bokförda serviceleveranserStatistik för bokförda serviceleveranser

Statistik för bokförda servicefakturorStatistik för bokförda servicefakturor

Statistik för bokförda servicekreditnotorStatistik för bokförda servicekreditnotor

Se även

1. Välj ikonen  gå till namnet på sidan för att visa och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i de filtervillkor som du vill koppla. Välj något värde för Uppföljningskod filter, till exempel på sidan

Kontrakt vinst/förlust (uppfölj).
3. Välj åtgärden Visa matris.

Med funktionen för servicestatistik får du en statistisk översikt över innehållet i bokförda servicedokument, t.ex.
bokförda leveranser, bokförda fakturor och bokförda kreditnotor.

Statistikinformationen visas på statistiksidan för varje bokfört servicedokument. Du kan öppna relevant statistik
från sidan med den bokförda serviceleveransen, bokförd servicefaktura eller bokförd servicekreditnota. Välj
Statistik för var och en av följande dokumenttyper på fliken Start i gruppen Process. Till exempel från sidan
Bokförda servicefakturor går du till fliken Start, gruppen Process och väljer Statistik.

På sidan Serviceleveransstatistik visas en översikt över den bokförda serviceleveransen. Detta inkluderar
information om det fysiska innehållet i utleveransen, t.ex. antalet levererade artiklar, resurstimmar eller kostnader
samt vikt och volym för de levererade artiklarna.

Du kan se en statistisk översikt för en bokförd faktura på sidan Servicefakturastatistik. Du kan visa alla summor
på den bokförda servicefakturan. Datan inkluderar det totala beloppet på de servicerader (inkl. och exkl. moms)
som har bokförts som fakturerade, momsandel, kostnad och vinst på den bokförda fakturan. Sidan visar även
information om följande:

Artiklarna på servicefakturaraderna, till exempel vikt, volym och antalet förpackningar.
Saldot på kundens konto samt den maximala kredit som kan utökas till kunden.

Du kan använda sidan Statistik för servicekreditnota för att visa en statistisk översikt över raderna i en bokförd
servicekreditnota. Översikten kan inkludera följande:

De totala beloppen på den bokförda kreditnotan, som antal, belopp, moms, kostnad och vinst. Det finns också
specifik information om artiklarna på serviceraderna i den bokförda kreditnotan, t.ex. antal, vikt och volym.
Allmän information om kunden, d.v.s. kundens kreditlimit och saldo för kontot.

Skapa tjänsteorder
Skapa tjänsteartiklar
Planera service



Uppfylla servicekontrakt
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OM DU VILL GÅ TILL

Hantera en serviceartikel på flera kontrakt kan du. Flera kontrakt

Skapa ett servicekontrakt manuellt eller utifrån en
servicekontraktsoffert.

Så här skapar du servicekontrakt och servicekontraktsofferter

Justera det årliga beloppet på ett servicekontrakt eller en
kontraktsoffert, så se till att du fakturerar rätt belopp.

Ändra det årliga beloppet på servicekontrakt eller
kontraktofferter

Se även

Ett sätt att lägga upp en tjänstehanteringsverksamhet är att ha standardavtal mellan dig och kunderna som
beskriver servicenivån och förväntningarna på servicen. Du kan skapa kontraktsmallar som omfattar viktig
information, t.ex. kund, kontraktets startdatum samt fakturaperiod.

När du har skapat mallen kan du anpassa kontraktet om du vill spåra servicetid eller andra artiklar som kan
variera mellan olika kunder. Du kan också skapa ett kontrakt manuellt utifrån en servicekontraktsoffert. Du kan
slutligen justera servicepriserna om du vill hålla ordning på rabatter som en viss kund är berättigad till, genom att
ange rabattbeloppet på sidan Servicekontrakt.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.

Planera service
Leverera service
Ställa in tjänstehantering
Så här skapar du servicekontrakt och servicekontraktsofferter



Flera kontrakt
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Skapa flera kontrakt per serviceartikel

Kopiera dokument

Skapa serviceorder för flera kontrakt

Se även

Beroende på dina servicenivåavtal med en kund kan du bli tvungen att hantera en serviceartikel på fler än ett
servicekontrakt.

Genom att hantera en serviceartikel i flera kontrakt, kan du göra följande:

Utfärda olika kontrakt för samma serviceartikel.
Utföra service på olika delar separat.
Ta hänsyn till vilka behov som krävs för att utföra service på en serviceartikel, till exempel olika mekaniska
komponenter och mjukvara.
Specificera olika svarstider och frekvenser för service på olika delar av en serviceartikel.
Hantera olika typer av aktiviteter som ska utföras på en serviceartikel när den kräver olika typer av service vid
olika tidpunkter.
Välja och tilldela en serviceartikelrad ett korrekt kontraktsnummer när du skapar en serviceorder.
Hantera relevant ekonomisk information för serviceartiklar och servicenivåavtal.

Titta på följande exempel som visar hur du kan använda funktionen för flera kontrakt.

Du kan manuellt skapa ett servicekontrakt eller en kontraktsoffert för serviceartiklar som redan har registrerats i
icke-annullerade kontrakt som ägs av samma kund. Följ standardprocessen där du skapar servicekontrakt och
servicekontraktsofferter om du vill göra detta. Mer information finns i Arbeta med servicekontrakt och
servicekontraktofferter.

När du lägger till en serviceartikel på en kontraktsrad som är registrerad i andra servicekontrakt eller
kontraktsofferter, visas ett varningsmeddelande med texten att serviceartikeln redan tillhör ett eller flera
servicekontrakt eller kontraktsofferter. Om du bekräftar meddelandet kommer all relevant
serviceartikelinformation att kopieras till en ny kontraktsrad.

Du kan automatiskt skapa ett servicekontrakt eller en kontraktsoffert för serviceartiklar som redan har registrerats
i andra servicekontrakt eller kontraktsofferter med hjälp av åtgärden Kopiera dokument.

Du kan skapa en serviceorder manuellt för en serviceartikel som är registrerad i flera aktiva kontrakt. Ett
servicekontrakt är aktivt när det är signerat och inte utgånget.

Uppfylla servicekontrakt
Skapa tjänsteorder



Så här arbetar du med servicekontrakt och
servicekontraktsofferter
2019-10-14 • 11 minutes to read

Så här skapar du ett servicekontrakt eller en servicekontraktsoffert

Så här omvandlar du en servicekontraktsoffert till ett servicekontrakt

Du kan skapa ett servicekontrakt manuellt eller utifrån en servicekontraktsoffert. Du kan använda en
servicekontraktsoffert som förslag till ett servicekontrakt, där ditt företag lämnar en offert till kunden och får
kundens godkännande innan du kan omvandla den till ett servicekontrakt. Det fungerar ungefär likadant om du
vill skapa ett servicekontrakt eller en servicekontraktsoffert.

1. Välj ikonen , gå till Servicekontrakt eller Servicekontraktofferter och välj sedan relaterad länk.
2. Så här skapar du ett servicekontrakt eller en servicekontraktsoffert:
3. Fyll i fälten Nr. . En dialogruta öppnas där du får en fråga om du vill använda allmänna data från en

kontraktsmall. Om du vill skapa ett sådant servicekontrakt eller en servicekontraktsoffert klickar du på Ja.
Sidan Servicekontraktsmall öppnas.

4. Markera önskad mall och klicka sedan på OK för att skapa servicekontraktet eller servicekontraktsofferten.
5. I fältet Kundnr. väljer du kunden.
6. Om du inte vill att ett årligt differensbelopp ska fördelas automatiskt markerar du kryssrutan Tillåt ej

balanserade belopp. Värdena i Årligt belopp och Beräknat årligt belopp kvittas inte automatiskt. Om du
vill att detta ska göras automatiskt, med distribution av ett valfritt årligt differensbelopp som eventuellt härrör
från en ändring i servicekontraktet, lämnar du kryssrutan Tillåt ej balanserade belopp tom.

7. Lägg till kontraktsrader i servicekontraktet eller servicekontraktsofferten.
8. Det är frivilligt att fylla i övriga fält.

När en kund har accepterat en servicekontraktsoffert kan du omvandla den till ett servicekontrakt. Samtidigt kan
du skapa en servicefaktura för kontraktets startperiod om kontraktets startdatum är före början av nästa
faktureringsperiod.

När du har slutfört följande steg skapas ett servicekontrakt med statusen signerat. Om en servicefaktura skapas
för kontraktets startperiod beräknas det fakturerade beloppet så här, beroende på om kontraktet är detaljerat eller
inte.

För detaljerade kontrakt beräknas fakturabeloppet så här:

Fakturerat belopp = summan av det fakturerade beloppet på varje kontraktsrad.
Fakturerat belopp på varje kontraktsrad = ((offertvärde ÷ 12) × antalet månader under startperioden) +
((offertvärde ÷ antalet dagar under året) × antalet återstående dagar av startperioden).
Om kontraktsraden utgår innan startperioden avslutas blir utgångsdatumet slutdatum till startperioden för
raden.

För kontrakt som inte är detaljerade beräknas fakturabeloppet så här:

Fakturerat belopp = (årsbelopp ÷ antalet dagar under året) × antalet dagar under startperioden.
Om kontraktet utgår innan startperioden avslutas blir utgångsdatumet slutdatum för startperioden.

1. Välj ikonen  och ange Servicekontraktsofferter och välj sedan relaterad länk.



Så här skapar du servicekreditnotor för kontrakt:

Uppdatera och utvärdera kontrakt

Så här lägger du till en kontraktsrad i ett servicekontrakt eller en
kontraktsoffert

2. Öppna den servicekontraktsoffert som du vill omvandla till ett servicekontrakt.
3. Välj åtgärden Skapa kontrakt.
4. Du kan skapa en faktura för kontraktets startperiod om kontraktets startdatum är före början av nästa

faktureringsperiod. Välj Ja.

Servicefakturan bokförs till kontraktets servicekonto även om kontraktet är förutbetalt.

Du kan använda servicekreditnotor för kontrakt då en kund avbeställer ett förutbetalt servicekontrakt eller tar
bort en serviceartikel från ett förutbetalt kontrakt. Du kan också använda det för att korrigera en felaktig
servicefaktura

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Servicekreditnotor och välj sedan relaterad länk.

2. Skapa en ny servicekreditnota.

3. Fyll i fälten Nr. .

4. I fältet Kundnr. anger du numret på kunden i servicekontraktet.

På snabbfliken Fakturering kan du se information som har kopierats från kortet Kund. Om du vill bokföra
kreditnotan till en annan kund än den som angetts på snabbfliken Allmänt anger du den kundens nummer
i fältet Faktureringskundnr . .

Du kan jämföra kreditnotan med det bokförda originaldokumentet på sidan Bokförda servicefakturor. Välj ikonen
 och ange Bokförda servicefakturor och välj sedan relaterad länk.

5. Fyll i fälten Bokföringsdatum och Dokumentdatum .

6. Ange information om artiklarna som har returnerats eller flyttats, eller ersättning som ska skickas, på
kreditnoteraderna. Du kan även använda batch-jobbet Hämta förutbetalda kont.trans.

På sidan Servicekontrakt på snabbfliken Fakturadetaljer kan du markera kryssrutan Automatiska
kreditnotor om du vill att en kreditnota automatiskt ska skapas när rader tas bort från ett servicekontrakt.

På sidan Servicekontrakt på fliken Åtgärder i gruppen Funktioner väljer du Kreditnota om du vill skapa en
kreditnota manuellt när rader tas bort från ett servicekontrakt.

Ibland måste du ändra villkoren i ett kontrakt efter att det har skapats. I de flesta fall öppnar du önskat kontrakt på
sidan Servicekontrakt och gör ändringarna som behövs.

Du kan ändra status för kontraktet, som från början ställts in som Låst, lägga till och ta bort kontraktsrader samt
makulera ett kontrakt. Om du vill ta reda på om verksamheten går med vinst eller förlust kan du göra en snabb
affärsanalys med hjälp av funktionen Kontrakt Trendscape.

När en kund köper en ny artikel och vill ha med den i ett befintligt servicekontrakt eller en kontraktsoffert, kan du
registrera artikeln som serviceartikel och sedan lägga till den som en ny kontraktsrad i kontraktet eller
kontraktsofferten.



Så här tar du bort kontraktsrader

NOTENOTE

Kostnaden för serviceraden och värde

ALTERNATIV FÖR RADKOSTNAD DESCRIPTION

Serviceartikel Kostnaden hämtas automatiskt från fältet
Standardkontraktskostnad i tabellen Serviceartikel och
kopieras till fältet Radkostnad. Följande formel används då
radkostnaden beräknas:

Förs.styckkostnad × Kontraktsvärde % ÷ 100

1. Välj ikonen  och ange Servicekontrakt och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna önskat servicekontrakt eller servicekontraktsoffert där du vill lägga till en ny kontraktsrad.
3. Välj åtgärden Öppna kontrakt om du vill öppna och redigera servicekontraktet eller servicekontraktsofferten.
4. Gå till snabbfliken Fakturadetaljer och markera fältet Tillåt ej balanserade belopp om du vill ändra det

årliga beloppet och distribuera differensen för det årliga beloppet manuellt på kontraktsraderna. Annars kan
du avmarkera kryssrutan i fältet Tillåt ej balanserade belopp. Då distribueras differensen för det årliga
beloppet automatiskt på kontraktsraderna efter att du ändrat det årliga beloppet.

5. På snabbfliken Rader lägger du till en serviceartikel eller artikel, eller en textbeskrivning på varje kontraktsrad.
Du kan också lägga till kontraktsoffertrader. Observera att det går att skapa flera kontrakt per serviceartikel
om du vill infoga dem i olika servicekontrakt eller kontraktsofferter samtidigt.

6. Kontrollera och korrigera siffrorna i Radrabatt %, Radrabattbelopp, Svarstid, Serviceperiod och andra fält
om det behövs.

Du kanske måste ta bort kontraktsraderna från servicekontraktet när du tar bort motsvarande serviceartiklar från
servicekontraktet. För det mesta tar du bort kontraktsrader som har utgått eller som motsvarar serviceartikeln
som har delats upp.

1. Välj ikonen  och ange Servicekontrakt och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna det servicekontrakt som du vill ta bort kontraktsrader från.
3. Välj åtgärden Öppna kontrakt om du vill öppna och redigera servicekontraktet eller servicekontraktsofferten.
4. Välj den kontraktsrad som du vill ta bort. Fyll i fältet Kontrakt utgångsdatum med datumet då du vill ta bort

raden. Det kan till exempel vara den dag då serviceartikeln delades upp.
5. Välj åtgärden ta bort kontraktsrader. Sidan Ta bort rader från kontrakt visas.
6. Fyll i standardfiltren: Kontraktnr, filtret Serviceartikelnr och filtret Kontraktstyp. Om det behövs kan du

använda flera filter eller ändra befintliga filter.
7. Fyll i fälten på snabbfliken Alternativ. Klicka på Ta bort rader i fältet Åtgärd.

Om kontraktet inte är detaljerat måste du uppdatera värdet i fältet Årligt belopp på snabbfliken Fakturadetaljer på sidan
Servicekontrakt för att visa att serviceartikeln har tagits bort från kontraktet.

Om kontraktet är detaljerat och förutbetalt, och du har bokfört fakturor för det, kan du skapa en kreditnota för kontraktet.
Välj Skapa kreditnota i gruppen Funktioner på fliken Åtgärder. Detta är onödigt om kryssrutan i fältet Automatiskt
kreditnotor på snabbfliken Fakturadetaljer är markerad. Här skapas en kreditnota skapas automatiskt när du tar bort en
kontraktsrad.

På servicekontraktsraderna beräknas beloppen i Radkostnad och Radvärde enligt beskrivningen i följande
tabell.



Artikel Kostnaden hämtas automatiskt från fältet Styckkostnad i
tabellen Artikel och fältet Kontraktsvärde % i tabellen
Serviceinställningar. Följande formel används då
radkostnaden beräknas:

Styckkostnad × Kontraktsvärde % ÷ 100

Textbeskrivning Värdet i fältet Radkostnad kommer att vara noll.

ALTERNATIV FÖR RADKOSTNAD DESCRIPTION

ALTERNATIV FÖR RADVÄRDE DESCRIPTION

Serviceartikel Priset hämtas automatiskt från fältet Standard
kontraktsvärde i tabellen Serviceartikel och kopieras till
fältet Radvärde.

Artikel Värdet hämtas från fältet A-pris eller fältet Styckkostnad i
tabellen Artikel beroende på värdet i fältet Kontraktsvärde
beräkningsmetod i tabellen Serviceinställningar. Därefter
multipliceras värdet med innehållet i fältet Kontraktsvärde %
i tabellen Serviceinställningar och divideras med 100.
Beloppet kopieras till fältet Radvärde. Beloppet kopieras till
fältet Radvärde.

OBS! Om fältet Kontraktsvärde beräkningsmetod är
Ingen beräknas inte innehållet i fältet Radvärde är inte
beräknade.

Textbeskrivning Ffältet Radvärde är förinställt på noll.

Så här lägger du till kontraktsrabatter för servicekontraktsofferter

TIPTIP

Så här ändrar du ägare till servicekontrakt

Du kan lägga till kontraktsrabatt på service för kontraktsofferter och servicekontrakt. Rabatterna kan gälla
reservdelar till enskilda serviceartikelgrupper, resurstimmar för enskilda resursgrupper eller enskilda
servicekostnader.

1. Välj ikonen  och ange Servicekontraktsofferter och välj sedan relaterad länk.
2. Välj den offert som du vill lägga till rabatter för.
3. Välj åtgärden Servicerabatter. Sidan Kontrakt/service rabatter öppnas.
4. Välj Ny för att ange en ny kontraktsrabatt.
5. Fyll i fälten på den första raden. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning..

Om du vill lägga till kontraktsrabatter direkt i ett servicekontrakt utför du en liknande procedur från sidan
Servicekontraktlista.

Du kanske behöver ändra ägaren till servicekontraktet. Om en serviceartikel i ett servicekontrakt är registrerad i
flera kontrakt som inte har makulerats och som ägs av samma kund, ändras ägaren automatiskt för alla
servicekontrakt som innehåller denna serviceartikel och alla andra serviceartiklar som finns i dessa kontrakt.



NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

Så här uppdaterar du ett servicekontraktspris

Så här bokför du förutbetalda kontraktstransaktioner

Det här fallet gäller bara för kontrakt som inte har makulerats. Kontraktsoffertens status beaktas inte.

Serviceartiklar och kontrakt kan vara relaterade. Ändra ägare till ett servicekontrakt kan påverka dessa relationer.

Serviceartikel nr 8 ingår till exempel i flera kontrakt, SC00003 och SC00015. Kontrakt SC00015 innehåller också
serviceartikel nr 15, som också ingår i kontrakt SC00080. I det här fallet ändras ägaren för alla tre kontrakt och
serviceartiklarna.

1. Välj ikonen  och ange Servicekontrakt och välj sedan relaterad länk. Öppna relevant servicekontrakt där du
vill ändra ägare.

2. Välj åtgärden Öppna kontrakt om du vill öppna och redigera kontraktet.
3. Välj åtgärden Ändra kund. Sidan Ändra kund i kontrakt visas.
4. I fältet Kontraktnr. och Serviceartikelnr visas numren för de kontrakt och serviceartiklar som ägs av den

valda kunden. Om kunden äger flera kontrakt med flera serviceartiklar, blir värdet av dessa fält Flera. Om du
vill se listan över relaterade kontrakt eller serviceartiklar väljer du dessa fältvärden.

5. I fältet Nytt kundnr. väljer du den nya kunden.
6. I fältet ny leveranskod väljer du adressen.
7. Välj OK om du vill ändra kund- och/eller leveranskod för servicekontrakten.
8. Välj åtgärden Lås kontrakt om du vill låsa kontraktet och se till att ändringarna förs in i kontraken.

Du kan uppdatera priserna i servicekontrakt genom att ange ett procenttal för prisuppdatering.

1. Välj ikonen  och ange Uppdatera servicekontraktspriser och välj sedan relaterad länk.
2. Välj servicekontraktet.
3. Skriv datum i fältet Uppdatera till datum. I batch-jobbet uppdateras priserna i kontraktet med datum för

nästa prisuppdatering, på eller före detta datum.
4. I fältet Prisuppd. % anger du det procenttal som du vill uppdatera priserna med.
5. I fältet Åtgärd väljer du Uppdatera kontraktpriser.

Om du arbetar med förutbetalda servicekontrakt måste du regelbundet bokföra förutbetalda transaktioner och
därmed överföra de förutbetalda beloppen från kontona för förutbetalda kontrakt till vanliga kontraktskonton.

Innan du kan bokföra förutbetalda kontraktstransaktioner måste du ange en nummerserie i fältet Förutbet.
bokf.dok. nr-serie på sidan Serviceinställningar.

1. Välj ikonen  och ange Bokför förutbet. kont.trans. och välj sedan relaterad länk.
2. Ange ett datum i fältet Bokför tills datum. Batch-jobbet bokför förutbetalda kontraktstransaktioner med

bokföringsdatum fram till det här datumet.
3. I fältet Bokföringsdatum anger du det datum som du vill använda som bokföringsdatum på den allmänna

journalraden.
4. I fältet Åtgärd klickar du på Bokför förutbet. kont.trans.
5. Klicka på OK för att bokföra transaktionerna.



Ändra servicekontraktstatus

NOTENOTE

Så här makulerar du kontrakt

NOTENOTE

Så här arkiverar du servicekontrakt och kontraktsofferter

Se även

När servicekontraktet är signerat anges värdet i fältet Ändra status automatiskt till Låst. Om du vill ändra
information i servicekontraktet eller i servicekontraktsofferten måste du först ändra statusen för kontraktet eller
kontraktsofferten från Låst till Öppen. Tänk på att du inte kan skapa servicefakturor för ett servicekontrakt med
ändringsstatusen Öppen. När kontraktet eller kontraktsofferten har modifierats måste du ändra tillbaka statusen
till Låst för att åter kunna skapa servicefakturor och transaktioner för servicekontraktet, inklusive de ändringar
som du har gjort i kontraktet/kontraktsofferten.

Fältet Ändra Status är inte kopplat till fältet Släppningsstatus i huvudet på serviceordern, som styr lagerhanteringen av
serviceartiklar.

Du kanske måste makulera ett servicekontrakt i programmet när detta kontrakt har upphört eller har sagts upp av
dig och/eller kunden.

Du kan inte öppna ett kontrakt efter att det har annullerats.

1. Välj ikonen  och ange Servicekontrakt och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna relevant servicekontrakt som du vill makulera.

3. Välj åtgärden Öppna kontrakt om du vill öppna och redigera servicekontraktet eller
servicekontraktsofferten.

4. Välj önskad uppföljningskod i fältet Uppföljningskod för avbryt. Om du vill lägga till fler
uppföljningskoder, väljer du åtgärden Avancerat.

Om kryssrutan i fältet Använd kontrakt makulerat på sidan Serviceinställningar är markerad, måste
du ange en uppföljningskod för makulerat när du makulerar kontrakt.

5. Markera Rättad i fältet Status .

6. Om det finns icke bokförda fakturor eller kreditnotor eller öppna förutbetalda transaktioner för kontraktet
visas ett bekräftelsemeddelande. Klicka på Nej i meddelanderutan om du vill gå tillbaka till kontraktet och
bokföra dokumenten, eller klicka på Ja om du vill fortsätta att makulera.

Du kan arkivera servicekontrakt och kontraktsofferter när som helst för att registrera och arkivera en kopia av
kontraktet eller kontraktsofferten. Business Central-filernas servicekontrakt arkiveras automatiskt när du
omvandlar kontraktsofferter till servicekontrakt eller makulerar kontrakt. Du kan arkivera ett kontrakt eller offert
själv genom att välja åtgärden Arkivera kontrakt på sidorna avseende eller servicekontraktsofferter. Om du
vill visa arkiverade kontrakt eller offerter söker du efter arkiverade kontrakt.

Skapa servicekontrakt
Servicehantering
Så här omvandlar du servicekontrakt som innehåller momsbelopp



Ändra det årliga beloppet på servicekontrakt eller
kontraktofferter
2019-10-14 • 9 minutes to read

Så här ändrar du det årliga beloppet på ett servicekontrakt eller en
kontraktsoffert

Fördela skillnaden mellan nya och beräknade årliga belopp

Jämn fördelningJämn fördelning

Du kan ändra det årliga beloppet på ett servicekontrakt eller en kontraktsoffert om du vill korrigera det årliga
faktureringsbeloppet.

1. Välj ikonen , gå till Servicekontrakt eller Servicekontraktofferter och välj sedan relaterad länk.
2. Välj kontraktet eller kontraktsofferten.
3. Välj åtgärden Öppna kontrakt om du vill öppna och redigera kontraktet eller skontraktsofferten.
4. Välj Tillåt ej balanserade belopp om du vill ändra det årliga beloppet och distribuera differensen för det

årliga beloppet manuellt på kontraktsraderna. Annars kommer differensen för det årliga beloppet automatiskt
att distribueras på kontraktsraderna när du har ändrat det årliga beloppet.

5. Ändra innehållet i fältet Årligt belopp. Tänk på att du inte kan signera (konvertera till ett servicekontrakt om du
arbetar med en kontraktsoffert) eller låsa ett servicekontrakt som har ett negativt årligt belopp. Om det årliga
beloppet anges till noll, måste värdet i fältet Fakturaperiod vara Ingen när du signerar eller låser
servicekontraktet.

6. Beroende på om rutan i fältet Tillåt ej balanserade belopp är markerad eller inte, använder du antingen
manuell eller automatisk distribution av differensen för det årliga differensbeloppet. Detta medför att
kontraktsraderna uppdateras på ett sätt så att fältet Beräknat årligt belopp är lika med det nya årliga
beloppet.

Om du ändrar det årliga beloppet för servicekontraktet eller kontraktsofferten kan du bli tvungen att distribuera
differensen mellan de nya och beräknade årliga beloppen på kontraktsraderna. Det finns tre sätt att fördela belopp:

Jämn fördelning
Fördelning baserad på radbelopp
Fördelning baserad på vinst

Om du ändrar det årliga beloppet för servicekontraktet eller kontraktsofferten kan du bli tvungen att distribuera
differensen mellan de nya och beräknade årliga beloppen på kontraktsraderna. Jämn distribution är en av de
automatiska distributionsmetoder som du kan använda om du vill ha en jämn fördelning av differensen mellan de
nya och beräknade årliga beloppen mellan radbeloppen på kontraktsraderna. Metodens huvuddrag beskrivs i
listan över distributionsprocessen nedan:

1. Differensen mellan de nya värdena i fälten Årligt belopp och Beräknat årligt belopp divideras med antalet
kontraktsrader på servicekontraktet eller på kontraktsofferten.

2. Värdet i fältet Radbelopp uppdateras med värdet från den föregående operationen.
3. Innehållet i fälten Radrabattbelopp, Radrabatt % och Vinst uppdateras med det nya värdet i fältet

Radrabatt på följande sätt:
Radrabatt = Radvärde - Radbelopp.



ExempelExempel

ARTIKEL RADKOSTNAD RADVÄRDE RADRABATT %
RADRABATTBE
LOPP RADBELOPP TB

Artikel 1 30,00 40,00 0,00 0,00 40,00 10,00

Artikel 2 40,00 50,00 10,00 5,00 45,00 5,00

Artikel 3 50,00 70,00 10,00 7,00 63,00 13,00

ARTIKEL RADKOSTNAD RADVÄRDE RADRABATT %
RADRABATTBE
LOPP RADBELOPP TB

Artikel 1 30,00 40,00 7,50 3,00 37,00 7,00

Artikel 2 40,00 50,00 16.00 8.00 42.00 2.00

Artikel 3 50.00 70.00 14.29 10.00 60.00 10.00

Fördelning baserad på radbeloppFördelning baserad på radbelopp

Radrabatt % = Radrabatt / Radvärde × 100.
TB = Radbelopp – Radkostnad

Upprepa stegen för varje kontraktsrad.

Det finns ingen markering i fältet Tillåt ej balanserade belopp i servicekontraktet som innehåller tre
kontraktsrader med dylik information.

Fältvärdet för Årligt belopp är lika med innehållet i fältet Beräknat årligt belopp som alltid har angetts till
summan av radbeloppen. I det här fallet är det lika med följande: 40 + 45 + 63 = 148.

Om du ändrar Årligt belopp till 139, beräknas det belopp som ska läggas till i varje Radbelopp-fält. Detta belopp
beräknas genom att subtrahera Beräknat årligt belopp från det nya värdet i fältet Årligt belopp dividerat med
antalet kontraktsrader i servicekontraktet. I det här fallet är det lika med följande: (139 - 148) / 3 = -3. Sedan läggs
den senast beräknade siffran till i värdet för varje Radbelopp-fält och värdena i fälten Radrabatt %, Radrabatt
och Vinst uppdateras med hjälp av formlerna i de steg som beskrivs ovan.

Slutligen innehåller kontraktsraderna följande information.

Om du ändrar det årliga beloppet för servicekontraktet eller kontraktsofferten kan du bli tvungen att distribuera
differensen mellan de nya och beräknade årliga beloppen på kontraktsraderna. Distribution beräknad på
radbelopp är en automatisk metod som du kan använda om du vill ha en jämn fördelning av differensen mellan de
nya och de beräknade årliga beloppen mellan radbeloppen på kontraktsraderna. Distributionen görs i proportion
till radbeloppsandelarna av det beräknade årliga beloppet. Följande lista med distributionsprocedursteg för varje
kontraktsrad beskriver huvuddragen för den här metoden:

1. Procentuell radbeloppsandel beräknas på följande sätt: innehållet i fältet Radbelopp divideras med värdena
i fältet Beräknat årligt belopp på alla kontraktsrader.

2. Värdet i fältet Radbelopp uppdateras genom ett tillägg av differensen mellan nytt och beräknat årligt
belopp, som multipliceras med den procentuella radbeloppsandelen.

3. Innehållet i fälten Radrabattbelopp, Radrabatt % och Vinst uppdateras utifrån det nya värdet i fältet
Radrabattbelopp på följande sätt:

Radrabatt = Radvärde - Radbelopp.



Fördelning baserad på radbeloppFördelning baserad på radbelopp

ExempelExempel

ARTIKEL RADKOSTNAD RADVÄRDE RADRABATT %
RADRABATTBE
LOPP RADBELOPP TB

Artikel 1 15,00 17,00 3,00 0,51 25,00 1,49

Artikel 2 20,00 23,00 Ingen 0,00 55,10 3,00

Artikel 3 24,00 27,00 3,00 0,81 112,70 2,19

Radrabatt % = Radrabatt / Radvärde × 100
TB = Radbelopp – Radkostnad

Om du ändrar det årliga beloppet för servicekontraktet eller kontraktsofferten kan du bli tvungen att distribuera
differensen mellan de nya och beräknade årliga beloppen på kontraktsraderna. Distribution beräknad på
radbelopp är en automatisk metod som du kan använda om du vill ha en jämn fördelning av differensen mellan de
nya och de beräknade årliga beloppen mellan radbeloppen på kontraktsraderna. Distributionen görs i proportion
till radbeloppsandelarna av det beräknade årliga beloppet. Följande lista med distributionsprocedursteg för varje
kontraktsrad beskriver huvuddragen för den här metoden:

1. Procentuell radbeloppsandel beräknas på följande sätt: innehållet i fältet Radbelopp divideras med värdena
i fältet Beräknat årligt belopp på alla kontraktsrader.

2. Värdet i fältet Radbelopp uppdateras genom ett tillägg av differensen mellan nytt och beräknat årligt
belopp, som multipliceras med den procentuella radbeloppsandelen.

3. Innehållet i fälten Radrabattbelopp, Radrabatt % och Vinst uppdateras utifrån det nya värdet i fältet
Radrabattbelopp på följande sätt:

Radrabatt = Radvärde - Radbelopp.
Radrabatt % = Radrabatt / Radvärde × 100
TB = Radbelopp – Radkostnad

Upprepa stegen för varje kontraktsrad.

Det finns ingen markering i fältet Tillåt ej balanserade belopp i servicekontraktet som innehåller tre
kontraktsrader med dylik information.

Fältvärdet för Årligt belopp är lika med innehållet i fältet Beräknat årligt belopp som alltid har angetts till
summan av radbeloppen. I det här fallet är det lika med följande: 16,49 + 23,00 + 26,19 = 65,68.

Om du ändrar Årligt belopp till 60, beräknas procentuella TG för varje kontraktsrad:

Artikel 1 – 5 / (5 + 5,1 +12,7) = 0,2193 %
Artikel 2 –5.1 / (5 + 5,1 +12,7) = 0,2237
Artikel 3 – 12,7 / (5 + 5,1 + 12,7) = 0,557

Därefter uppdateras värdet i fältet Radbelopp på varje kontraktsrad med hjälp av formeln: Radbelopp =
Radbelopp +  skillnaden mellan nya och beräknade årliga belopp ×  Procentuellt bidrag. Sedan uppdateras
värdena i fälten Radrabattbelopp, Radrabatt % och Vinst med hjälp av formlerna i den process som beskrivs
ovan.

Slutligen innehåller kontraktsraderna följande information.



ARTIKEL
RADKOSTNA
D RADVÄRDE

RADRABATT
%

RADRABATT
BELOPP RADBELOPP TB

Artikel 1 15,00 17,00 11,41 1,94 15,06 0,06

Artikel 2 20,00 23,00 8.65 1.99 21.01 1.01

Artikel 3 24.00 27.00 11.37 3.07 23.93 –0,07 - Radrabatt
% =
Radrabatt /
Radvärde ×
100

ExempelExempel

ARTIKEL RADKOSTNAD RADVÄRDE RADRABATT %
RADRABATTBE
LOPP RADBELOPP TB

Artikel 1 15,00 17,00 3,00 0,51 25,00 1,49

Artikel 2 20,00 23,00 Ingen 0,00 55,10 3,00

Artikel 3 24,00 27,00 3,00 0,81 112,70 2,19

ARTIKEL RADKOSTNAD RADVÄRDE RADRABATT %
RADRABATTBE
LOPP RADBELOPP TB

Artikel 1 15,00 17,00 11,41 1,94 15,06 0,06

Artikel 2 20,00 23,00 8.65 1.99 21.01 1.01

Artikel 3 24.00 27.00 11.37 3.07 23.93 –0,07

Fördelning baserad på vinstFördelning baserad på vinst

Det finns ingen markering i fältet Tillåt ej balanserade belopp i servicekontraktet som innehåller tre
kontraktsrader med dylik information.

Fältvärdet för Årligt belopp är lika med innehållet i fältet Beräknat årligt belopp som alltid har angetts till
summan av radbeloppen. I det här fallet är det lika med följande: 16,49 + 23,00 + 26,19 = 65,68.

Om du ändrar Årligt belopp till 60, beräknas procentuella TG för varje kontraktsrad:

Artikel 1 – 5 / (5 + 5,1 +12,7) = 0,2193 %
Artikel 2 –5.1 / (5 + 5,1 +12,7) = 0,2237
Artikel 3 – 12,7 / (5 + 5,1 + 12,7) = 0,557

Därefter uppdateras värdet i fältet Radbelopp på varje kontraktsrad med hjälp av formeln: Radbelopp =
Radbelopp +  skillnaden mellan nya och beräknade årliga belopp ×  Procentuellt bidrag. Sedan uppdateras
värdena i fälten Radrabattbelopp, Radrabatt % och Vinst med hjälp av formlerna i den process som beskrivs
ovan.

Slutligen innehåller kontraktsraderna följande information.

Om du ändrar det årliga beloppet för servicekontraktet eller kontraktsofferten kan du bli tvungen att distribuera
differensen mellan de nya och beräknade årliga beloppen på kontraktsraderna. Distribution beräknad på TB är en
av de automatiska metoder som du kan använda om du vill ha en jämn fördelning av differensen mellan de nya
och beräknade årliga beloppen mellan radbeloppen på kontraktsraderna. Distributionen görs i proportion till



ExempelExempel

ARTIKEL RADKOSTNAD RADVÄRDE RADRABATT %
RADRABATTBE
LOPP RADBELOPP TB

Artikel 1 20,00 25,00 0,00 0,00 25,00 5,00

Artikel 2 50,00 58,00 5,00 2,90 55,10 5,10

Artikel 3 100,00 115,00 2,00 2,30 112,70 12,70

ARTIKEL RADKOSTNAD RADVÄRDE RADRABATT %
RADRABATTBE
LOPP RADBELOPP TB

Artikel 1 20,00 25,00 11,24 2,81 22,19 2,19

Artikel 2 50,00 58,00 9.93 5.76 52.24 2.24

Artikel 3 100.00 115.00 8.20 9.43 105.57 5.57

Se även

andelarna av total kontrakts-TB eller kontraktsoffert-TB. Följande lista med distributionsprocedursteg för varje
kontraktsrad beskriver huvuddragen för den här metoden:

1. Procentuell TB-andel beräknas på följande sätt: innehållet i fältet TB divideras med summan av värdena i
fältet TB för alla kontraktsrader.

2. Värdet i fältet Radbelopp uppdateras genom ett tillägg av differensen mellan nytt och beräknat årligt
belopp, som multipliceras med den procentuella TB-andelen.

3. Innehållet i fälten Radrabattbelopp, Radrabatt % och Vinst uppdateras med det nya värdet i fältet
Radbelopp på följande sätt:

Radrabatt = Radvärde - Radbelopp.
Radrabatt % = Radrabatt / Radvärde × 100
TB = Radbelopp – Radkostnad

Det finns ingen markering i fältet Tillåt ej balanserade belopp i servicekontraktet som innehåller tre
kontraktsrader med dylik information.

Fältvärdet för Årligt belopp är lika med innehållet i fältet Beräknat årligt belopp som alltid har angetts till
summan av radbeloppen. I det här fallet är det lika med följande: 25,00 + 55,10 + 112,70 = 192,80.

Om du ändrar Årligt belopp till 180, beräknas procentuella TG för varje kontraktsrad:

Artikel 1 –5 / (5 + 5,1 +12,7) = 0,2193 %
Artikel 2 –5.1 / (5 + 5,1 +12,7) = 0,2237
Artikel 3 – 12,7 / (5 + 5,1 + 12,7) = 0,557

Därefter uppdateras värdet i fältet Radbelopp på varje kontraktsrad med hjälp av formeln: Radbelopp =
Radbelopp +  skillnaden mellan nya och beräknade årliga belopp ×  Procentuellt bidrag. Sedan uppdateras
värdena i fälten Radrabatt, Radrabatt %  och TB med hjälp av formlerna i steg 3 i den process som beskrivs
ovan.

Slutligen innehåller kontraktsraderna följande information.



Så här skapar du servicekontrakt och servicekontraktsofferter
Ställa in tjänstehantering



Leverera service
2019-10-14 • 2 minutes to read

OM DU VILL GÅ TILL

Skapa offerter som är utkast för serviceorder och sedan
omvandla offerterna till serviceorder.

Skapa tjänsteofferter

Skapa dokument som innehåller information om en service,
som t.ex. reparationer och underhåll, på serviceartiklar.

Skapa tjänsteorder

Planera serviceleverans med hjälp av Beordringstavlan. Du
kan också använda projekthanteringsverktygen i avdelningen
Projekt för att underlätta planeringen.

Så här tilldelar du resurser

Leverera service till kunder genom att utföra serviceuppgifter. Arbeta med tjänsteuppgifter

Bokföra serviceorder för service så att bokföringen är aktuell. Bokföra tjänsteorder och kreditnotor

Skapa och bokför fakturor för service som du har levererat. Skapa tjänstefakturor eller kreditnotor

Håll kunderna nöjda genom att låna dem en artikel medan du
arbetar med deras.

Låna ut och ta emot låneartiklar

Se även

I Business Central finns det funktioner som hjälper dig att leverera service enligt de kontrakt som du har skapat
och de serviceorder som du har åtagit dig att uppfylla. Dina servicetekniker eller avsändare kan lätt hitta
utestående serviceorder med hjälp av Beordringstavlan. Du kan snabbt se på Beordringstavlan vilka order
som pågår och vilka order som har slutförts.

Ett annat sätt att granska väntande serviceorder är att använda sidan Serviceuppgifter. I den här vyn över dina
serviceåtaganden kan du se var någonstans i arbetsflödet som en order befinner sig och ändra status så att den
återspeglar kontakterna med kunden.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.

Ett tjänstehanteringsprogram måste kunna hantera kunders serviceförfrågningar. Denna förfrågan omvandlas
vanligtvis till en serviceorder. Business Central ger verktyg för att skapa en order både som ett direkt svar på en
kundfråga eller som en del i kontraktsprocess, om programmet har ställts in på det sättet.

Om det behövs kan du hantera ett låneartikelprogram för kunderna. Du kan också bestämma en prisstruktur,
placera servicepriserbjudanden i logiska grupper och skapa prisjusteringar.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.

Planera service
Uppfylla servicekontrakt
Hantera projekt



Skapa tjänsteofferter
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här skapar du serviceofferter

NOTENOTE

Se även

Du kan se serviceofferter som grund för serviceorder. De är i själva verket nästan identiska. De innehåller båda
information som till exempel vem kunden är, typ av order, artikeln som behöver service, fakturering- och
leveransinformation och information om det faktiska servicearbetet.

Du kan använda en serviceoffert som preliminärt utkast för en serviceorder och sedan omvandla offerten till en
serviceorder.

1. Välj ikonen  och ange Serviceofferter och välj sedan relaterad länk.
2. Skapa en ny serviceoffert.
3. I fältet Nr. anger du ett nummer för serviceofferten. Om du har angett nummerserier för serviceofferter på

sidan Serviceinställningar kan du trycka på Retur, så väljs nästa tillgängliga serviceoffertnummer.
4. I fältet Kundnr. välj relevant kund i listan.

Kundfälten fylls i automatiskt med information från kortet Kund. Om kortet Kund inte finns för kunden, och du har lagt upp
en kundmall, kan du skapa kunden från serviceofferten. Fyll i relevanta fält och välj sedan åtgärden Skapa kund.

5. Beroende på inställningarna på snabbfliken Obligatoriska fält om ska finnas på sidan Serviceinställningar
kanske du måste fylla i fältet Tjänsteordertyp på fältet Säljarkod.

6. Fyll i serviceartikelraderna.
7. Registrera uppskattade kostnader på serviceraderna.

Skapa tjänsteorder
Arbeta med tjänsteuppgifter



Skapa tjänsteorder
2019-10-14 • 5 minutes to read

Så här skapar du en serviceorder

Så här skapar du en serviceorder från ett kontrakt

Så här omvandlar du serviceofferter till serviceorder

Du kan använda sidan Tjänsteorder för att skapa dokument där du anger information om service, som
reparation och underhåll, på serviceartiklar efter kundkrav.

När du skapar en serviceorder, behöver du bara fylla i några fält. En del fält är valfria och många fylls i
automatiskt, när du fyller i fälten.

1. Välj ikonen  och ange Serviceorder och välj sedan relaterad länk.

2. Skapa en ny serviceorder.

3. I fältet Nr. anger du ett nummer för serviceordern.

Om du har angett nummerserier för serviceorder på sidan Serviceinställningar trycker du på Retur, så
väljs nästa tillgängliga serviceordernummer.

4. I fältet Kundnr. välj relevant kund i listan. Relevanta fält för kunden fylls då i automatiskt med information
från tabellen Kund.

5. Beroende på inställningarna på snabbfliken Obligatoriska fält om ska finnas på sidan
Serviceinställningar kanske du måste fylla i fältet Tjänsteordertyp på fältet Säljarkod.

6. Det är frivilligt att fylla i övriga fält.

7. Registrera serviceartikelraderna.

Du kan automatiskt skapa serviceorder för underhåll av serviceartiklar baserat på ett servicekontrakt.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Skapa kontraktsserviceorder och välj sedan relaterad länk.

2. På snabbfliken Servicekontraktshuvud anger du de filter som du vill koppla.

3. Gå till snabbfliken Alternativ och fyll i fälten Startdatum och Slutdatum med startdatum och slutdatum
för den period du vill skapa kontraktserviceorder för. I batch-jobbet skapas serviceorder som omfattar
serviceartiklar i servicekontrakt med nästa planerade servicedatum inom den här perioden.

Det finns en gräns för det maximala antalet dagar du kan använda som datumintervall när du kör batch-jobbet. Du
anger den här gränsen i fältet Kontrakt serv.order max. dagar på sidan Serviceinställningar.

4. I fältet Åtgärd klickar du på Skapa serviceorder.

När en kund har accepterat en serviceoffert kan du omvandla den till en serviceorder. Offerten tas bort från
fönstret och en ny serviceorder skapas med samma beskrivning som serviceofferten. Svarsdatum och svarstid
räknas om för serviceordern och dess status anges som Förestående. Reparationsstatus för serviceartiklarna i



Så här kontrollerar du artikeldisposition för en eller flera order

Så här reserverar du artiklar för serviceorder

Så här infogar du standardtjänstrader:

ordern ändras till Initial.

Business Central En sökning görs efter för alla serviceartiklar i serviceofferten som har statusen Aktiv. Om
sådana fördelningstransaktioner hittas ändras deras fördelningsstatus till Omfördelning nödvändig. När du
omfördelar serviceartiklarna på serviceordern ändras status för de fördelningstransaktioner som är registrerade
för offerten till Avslutad.

1. Välj ikonen  och ange Servicekontraktsofferter och välj sedan relaterad länk.
2. Välj den serviceoffert som du vill omvandla till en serviceorder.
3. Välj åtgärden Skapa order.

Du kan kontrollera om en artikel som du behöver för att uppfylla en order finns i lager. Om inte kan du se när
artikeln finns i lager. Dessutom, om en artikel är disponibel att reservera kan du reservera den för att se till att den
är tillgänglig för dig. Du kan kontrollera tillgängligheten för en viss order eller för alla order.

1. Välj ikonen  och ange Beordringstavla och välj sedan relaterad länk.

2. Gör något av följande:

Välj ordningen för en viss order och välj åtgärden Behovsöversikt.
Välj för alla order visa dokument. Sidan Serviceorder öppnas.

3. Expandera artikelgruppen och visa information om tillgänglig kvantitet av artikeln på sidan
Behovsöversikt. Du kan t.ex. se hur många artiklar som finns i lager. Du kan också se om och när en
artikel blir tillgänglig, om den är restnoterad, dvs. ursprungstyp = inköp eller om den har reserverats.

Om du behöver vara säker på att en artikel är tillgänglig för en serviceorder kan du reservera artikeln.

1. I rutan Sök anger du Tjänsteorder och väljer sedan relaterad länk.
2. Välj serviceorder, och sedan Redigera.
3. Välj Åtgärder, välj Order, och sedan Servicerader.
4. På sidan servicerader väljer du artikeln som ska reserveras och väljer sedan åtgärden reservera.
5. På sidan Reservation väljer du reservera från aktuell rad.

Om du har ställt in standardtjänstkoder och tilldelat dem till serviceartikelgrupper kan du infoga de standardrader
som är kopplade till standardtjänstkoderna i servicedokument. Mer information finns i Skapa en
standardtjänstekod.

1. Välj ikonen  och ange Serviceorder och välj sedan relaterad länk.
2. Skapa en ny serviceorder.
3. Fyll i fälten om det behövs.
4. Fyll i serviceartikelraderna med den obligatoriska informationen.
5. Markera raden med den serviceartikel som du vill skapa servicerader för och välj Hämta std.servicekoder.

Sidan Standardgruppkoder för serviceartiklar öppnas med standardkoderna för serviceartikelgruppen på
raden.

6. Välj lämplig kod och klicka på OK för att ange standardtjänstraderna.



NOTENOTE

Så här registrerar du interna eller offentliga kommentarer

Så här tar du bort fakturerade serviceorder

Se även

Om fältet Serviceartikelgruppkod på serviceartikelraden i dokumentet är tomt, betyder det att serviceartikeln inte tillhör
någon serviceartikelgrupp. I det här fallet innehåller sidan Standardgruppkoder för serviceartiklar en lista över alla
standardtjänstkoder. Du bör välja från listan för att automatiskt infoga standardtjänstrader i dokumentet. Du kan också välja
från en lista över standardtjänstkoder som en viss serviceartikelgrupp tilldelats. Välj relevant kod i fältet
Serviceartikelgruppkod på sidan Standardgruppkoder för serviceartiklar om du vill visa listan.

Du kan lägga till kommentarer som ska skrivas ut på serviceorder och serviceofferter för att ange ytterligare
information. Du kan ange upp till 80 tecken inklusive blanksteg. Om du behöver fylla i fler tecken kan du göra det
på nästa rad. Om du vill registrera en kommentar, väljer du en rad och väljer sedan åtgärden kommentarer.

Vanligtvis tas en order bort från programmet när den har fakturerats helt. När en faktura bokförs skapas en
motsvarande transaktion på sidan Bokförda servicefakturor. Det bokförda dokumentet kan visas från sidan
Bokförd servicefaktura.

Tjänsteordern tas inte bort automatiskt, men om det totala antalet i ordern inte har bokförts från själva
serviceordern, utan från sidan Servicefaktura, gäller följande. Då kan du behöva ta bort fakturerade order som
inte har tagits bort. Du kan göra detta genom att köra batch-jobbet Ta bort fakturerade serviceorder.

1. Välj ikonen  och ange Ta bort fakturerade serviceorder och välj sedan relaterad länk. Sidan för batch-
jobbsbegäran Ta bort fakturerade serviceorder öppnas.

2. För att ange vilka order som ska tas bort kan du ställa in filter i fälten Nr., Kundnr., and Faktureringskundnr.
.

3. Välj OK.

Servicebokföring
Bokför en tjänsteorder
Ställa in tjänstehantering
Arbeta med tjänsteuppgifter
Så här tilldelar du resurser



Skapa tjänstefakturor eller kreditnotor
2019-10-14 • 4 minutes to read

Fakturera ett servicekontrakt från servicekontraktsidan

NOTENOTE

Så här bokför du förbrukning från en serviceorder

Enkel fakturering av serviceorder är en nyckelfunktion i Business Central. Du kan när som helst skicka en faktura
till kunden, eller skapa fakturor med regelbundna intervall.

Om du vill skapa en faktura direkt använder du sidan Servicekontrakt. Du kan också göra inställningar i systemet
så att en servicetekniker på fältet kan skapa en faktura för service som inte kopplas till ett kontrakt eller en order.

1. Välj ikonen  och ange Skapa servicekontraktsfakturor och välj sedan relaterad länk.
2. Ange de filter som du vill använda.
3. I fältet Bokföringsdatum anger du det datum som du vill använda som bokföringsdatum på

servicefakturorna.
4. I fältet Fakturera till datum anger du det sista datumet på kontraktet som du vill skicka fakturor för. Batch-

jobbet kommer att innehålla kontrakt med nästa fakturadatum fram till detta datum.
5. Markera Skapa fakturor i fältet Åtgärd.
6. Skapa servicefakturor genom att klicka på OK.

Det går inte att skapa servicefakturor för servicekontrakt om fältvärdet för Ändra status anges till Öppen.

*Nedan beskrivs hur du definierar den del av en service som du debiterar kunden för.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Serviceorder och välj sedan relaterad länk.

2. Välj serviceorder som du vill fakturera och öppna orderkortet.

3. Välj åtgärden Servicerader.

4. Hitta transaktionerna och ange de antal som du debiterar kunden för i fältet Ant. att fakturera.

Du kan fakturera kunden helt eller delvis för en registrerad service. Om du väljer att fakturera kunden helt måste
värdet i fältet Ant. att fakturera vara lika med värdet i fältet Antal. Observera att du kan bokföra en fullständig
faktura tillsammans med en fullständig leverans, och att du kan bokföra en fullständig faktura för en redan bokförd
fullständig leverans som inte har fakturerats eller förbrukats tidigare.

När du bokför en delfaktura kan du ange antalet att fakturera på två olika sätt. Om du ska bokföra service med
alternativet Leverera och fakturera måste värdet i fältet Ant. att fakturera vara lika med värdet i fältet Ant. att
utleverera. Om du vill fakturera en redan bokförd leverans får antalet att fakturera inte vara större än värdet i fältet
Utlevererat antal.

5. Välj Bokför, och sedan antingen faktura eller leverera och fakturera. Mer information om dessa
alternativ finns i Bokföra i Servicehantering.



Så här skapar du en servicefaktura manuellt

Så här fakturerar du bokförda utleveransrader

Den valda serviceraden bokförs. Du kan bokföra flera servicerader samtidigt, genom att markera dem och välja
Bokför. Om du gör detta måste du se till att du har fyllt i all nödvändig information på de rader som du vill
bokföra.

När du bokför ordern med alternativet Fakturera skapas en bokförd servicefaktura samtidigt som motsvarande
transaktioner automatiskt, och alla relevanta fält på serviceraderna i ordern uppdateras. Dessutom uppdateras
det/de tidigare bokförda leveransdokumentet/-dokumenten automatiskt med de antal som har fakturerats. Om du
väljer bokföringsalternativet Leverera och fakturera skapas också en bokförd leverans automatiskt.

När du bokför en serviceorder med alternativet Fakturera eller Leverera och fakturera bokförs typiskt en
servicefaktura automatiskt. Det kan hända att du behöver skapa en faktura som inte är kopplad till ett
servicekontrakt eller en serviceorder. Här beskrivs hur du skapar en faktura samtidigt som kunden tar emot
service.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Servicefakturor och välj sedan relaterad länk.

2. Skapa en ny servicefaktura.

3. Fyll i fälten Nr. .

Om du har angett nummerserier för servicefakturor på sidan Serviceinställningar kan du trycka på Retur, så väljs
nästa tillgängliga servicefakturanummer.

4. I fältet Kundnr. anger du ett nummer för kontakten. Välj relevant kund i listan.

Kundfälten fylls i automatiskt med information från kortet Kund.

5. Ange ett datum i fältet Bokföringsdatum. Detta datum visas i de bokförda transaktionerna. Fältet fylls
automatiskt i med aktuellt arbetsdatum, men du kan ändra det manuellt.

6. Fyll i fältet Dokumentdatum. Det datum du anger här visas på den utskrivna fakturan och används för att
beräkna förfallodatum.

7. Fyll i serviceraderna för fakturan. Fyll i fälten Typ, Nr och Antal för att registrera de artiklar, resurser och
kostnader som har använts för service.

Du kan behöva skapa en servicefaktura för den service som redan har levererats från en eller flera serviceorder,
men inte fakturerats eller förbrukats. Du kan fylla i fakturaraderna automatiskt med de valda bokförda
utleveransraderna för en specifik kund.

1. Välj ikonen  och ange Servicefakturor och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten på den första raden. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
3. Skapa fakturarader för service som har levererats men inte fakturerats. Du kan använda åtgärden Hämta

leveransrader för att lägga till bokförda leveransrader till fakturan.
4. Bokför servicefakturan.

Den bokförda servicefakturan skapas samtidigt som motsvarande transaktioner. De tidigare bokförda
utleveransdokumenten uppdateras med de fakturerade antalen och de relevanta antalen på serviceraderna i
källorderna.



Så här skapar du en kombinerad faktura

Så här skapar du servicekreditnotor

Se även

Med den här proceduren kan du fakturera kunden för tjänster som har levererats på flera olika serviceorder.
Fakturarader skapas för artiklar, resurstimmar eller kostnader som redan har levererats från olika serviceorder
men som inte har fakturerats än.

1. Välj ikonen  och ange Servicefakturor och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten på den första raden. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
3. Välj åtgärden Hämta utleveransrader. Sidan Hämta serviceutleveransrader visar alla utlevererade rader

som inte har fakturerats för den angivna kunden.
4. Välj rader att fakturera och välj OK för att lägga till serviceutleveransraderna i fakturan.

En servicekreditnota används vanligtvis när en kund returnerar en artikel, men du kan också använda en
servicekreditnota för att kompensera en kund eller för att korrigera en felaktig faktura.

1. Välj ikonen  och ange Servicekreditnotor och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten på den första raden. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
3. Visa arbetsdatum i fälten Bokföringsdatum och Dokumentdatum. Du kan ändra informationen vid behov.
4. Ange information om artiklarna som har returnerats eller tagits bort, eller om kompensationen som ska

skickas, på kreditnoteraderna.

Så här bokför du fakturor
Ställa in tjänstehantering
Servicebokföring



Så här tilldelar du resurser
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Så här visar du en översikt över serviceorder/serviceofferter

Så här fördelar du resurser med hjälp av Resursgruppsdisposition

Nyckelelementen i tjänstehantering är de personer som tillhandahåller servicen. Du kan ställa in Business Central
till att tilldela rätt personer till rätt uppgifter. Fördelningarna kan baseras på servicezoner där personerna finns
eller där servicen ska utföras. Dessutom kan du gruppera resurser tillsammans när du tar hand om en
serviceförfrågan. Mer information finns i Så här skapar du resursfördelning.

Du kan fördela resurser (till exempel tekniker) med hjälp av Beordringstavla, eller från en serviceorder. Du kan
använda resursdisposition för att fördela resurser som ska utföra serviceuppgifterna i order eller offerter.

Fördela samma resurs, till exempel en tekniker eller resursgrupp, till alla serviceartiklar på en serviceorder.
Fördelningstransaktioner skapas för de andra serviceartiklarna på ordern med samma resursnummer och
fördelningsdatum som den rad du har tilldelat. De fördelade timmarna är de timmar som du har tilldelat, delat
med antalet serviceartiklar på ordern. Fältet Status uppdateras automatiskt till Aktiv för alla transaktioner som
har skapats.

Du kan ofta behöva titta på listan över serviceorder och/eller serviceofferter som uppfyller vissa krav så att du kan
utföra särskilda åtgärder för var och en av dem. Du kan till exempel behöva fördela resurser till serviceorder som
tillhör en viss kund.

1. Välj ikonen  och ange Beordringstavla och välj sedan relaterad länk.

2. Välj den dokumenttyp du vill visa i fältet Dokumentfilter.

3. Om du vill ha en lista över dokument som innehåller de serviceuppgifter som en viss resurs/resursgrupp är
allokerade till fyller du i fältet Resursfilter och Resursgruppfilter och trycker på Retur.

4. Om du vill ha en lista över dokument med ett visst svarsdatum eller med svarsdatum inom en viss period
fyller du i fältet Svarsdatumfilter och trycker på Retur.

5. Om du vill ha en lista över dokument med en viss fördelningsstatus/dokumentstatus fyller du i fältet
Fördelningsfilter/statusfilter och trycker på Retur.

6. Om du vill ha en lista över dokument som tillhör ett visst kontrakt eller en viss kund/zon fyller du i fältet
Kontraktsfilter/kundfilter/zonfilter och trycker på Retur.

7. Välj en rad som motsvarar en serviceorder eller serviceoffert och klicka på åtgärd visa dokument.

Sidan Tjänsteorder eller Serviceoffert öppnas, och du kan arbeta med dokumentet. Återgå till sidan
Beordringstavla väljer OK.

1. Välj ikonen  och ange Beordringstavla och välj sedan relaterad länk.

2. Välj serviceordern och välj sedan åtgärd Resursfördelningar.

3. Välj den transaktion som innehåller den serviceuppgift som du vill tilldela resurser till.

4. Välj antingen åtgärd resurstillgänglighet eller Resursgruppsdisposition.

5. På sidan Res.disposition (Service) väljer du Visa matris.



NOTENOTE

Så här fördelar du resurser med hjälp av en serviceorder

NOTENOTE

Så här omfördelar du resurser med hjälp av en serviceorder:

6. Välj en resurs att fördela. Du kan basera valet på om resursen är utbildad för uppgiften, om den finns i
kundzonen och/eller om den föredras av kunden.

7. Välj ett datum då resursen har tillräckligt med timmar för uppgiften och som ligger nära svarsdatum för
serviceordern.

8. I fältet Antal att fördela anger du hur många timmar som ska tilldelas resursen för serviceuppgiften.

9. På fliken Åtgärder, i gruppen Funktioner, väljer du Fördela om du vill fördela vald resursgrupp vid valt
datum.

Fältet Status anges automatiskt till Aktiv.

Upprepa de här stegen för varje datum när du vill tilldela resurser till serviceuppgiften.

För serviceartiklar på en serviceorder kan det bara finnas aktiva fördelningstransaktioner med en resurs eller resursgrupp i
taget.

När du har skapat och fyllt i en serviceorder eller serviceoffert kan du fördela resurser, t.ex. tekniker som ska
utföra serviceuppgifter som registrerats som serviceartikelrader i dokumentet.

1. Välj ikonen  och ange Serviceorder och välj sedan relaterad länk.
2. Välj serviceorder, och sedan Redigera.
3. Välj den serviceartikelrad som motsvarar den serviceuppgift som du vill fördela en resurs till.
4. Välj Resursfördelningar.
5. Markera en inaktiv fördelningspost med den serviceuppgift som du vill fördela resursen till på sidan

Resursfördelningar. Om den inaktiva fördelningsposten inte finns kan du skapa en ny med Ny.
6. Ange serviceuppgiften genom att fylla i fältet Serviceartikelnr på samma rad.
7. I fältet Resursnr väljer du önskad resurs. Om resursen ingår i en resursgrupp anges resursgruppens nummer

automatiskt i fältet Resursgruppnr. .
8. Fyll i fälten Fördelningsdatum och Fördelade timmar. Fältet Status ställs in på Aktiv. Det innebär att

resursen fördelas till serviceuppgiften.
9. Dessutom kan du välja om du vill tilldela resursen till alla artiklar med fördela till alla serviceartiklar.

För en serviceartikel på en serviceorder kan det endast finnas aktiva fördelningstransaktioner för en resurs eller resursgrupp
åt gången.

Du kan omfördela resurser direkt från en serviceorder eller serviceoffert när du arbetar med den. Den
ursprungliga transaktionen finns fortfarande kvar, men transaktionens status har uppdaterats:

Om servicen startade när fördelningen var Aktiv, dvs. om serviceartikelns reparationsstatus ändrats till
Pågående, ändras fördelningsstatus från Omfördelning nödvändig till Avslutad.
Om servicen inte påbörjades när fördelningen var Aktiv ändras fördelningsstatus från Omfördelning
nödvändig till Inställd.
Om du omfördelar en serviceorder som du har konverterat från en offert ändras alltid statusen för de



Så här omfördelar du resurser genom att använda beordringstavlan

Så här registrerar du resurstimmar

fördelningstransaktioner som angetts på offerten till Avslutad när du omfördelar serviceartiklarna på
serviceordern.

1. Välj ikonen  och ange Serviceorder och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna relevant serviceorder.
3. Välj den serviceartikelrad som motsvarar den serviceuppgift som du vill fördela en resurs till. Välj Åtgärder,

cälj Rad, och sedan Resursfördelningar.
4. Markera en allokeringspost som innehåller den serviceuppgift som du vill omfördela resursen till på sidan

Resursfördelningar. I fältet Resursnr väljer du önskad resurs. Detta gör att resursnumret som redan finns i
fältet skrivs över.

5. Tryck på returtangenten. En dialogruta öppnas där det frågas om du vill omfördela transaktionen. Fyll vid
behov i fältet Orsakskod och klicka på Ja för att bekräfta omfördelningen.

6. Fyll i fälten Fördelningsdatum och Fördelade timmar. Transaktionen innehåller nu den nya resursen vars
status nu är Aktiv.

Om en resurs som har fördelats till en serviceuppgift inte kan slutföra arbetet innebär det att denna serviceuppgift
måste omfördelas. Vanligtvis omfördelar du resurser till en serviceuppgift med hjälp av Beordringstavlan.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Beordringstavla och välj sedan relaterad länk.

2. I fältet Fördelningsfilter markerar du Omfördelning nödvändig. Sidan Beordringstavla visar nu en
lista med de serviceorder som inkluderar serviceuppgifter som behöver omfördelas.

3. Välj önskad serviceorder. Välj Resursfördelningar på fliken Analysera i gruppen Planering. Sidan
Resursfördelningar visas.

4. Välj fördelningstransaktionen med den serviceuppgift som du vill omfördela en resurs till.

5. I fältet Resursnr väljer du önskad resurs. Resursnumret som redan finns i fältet skrivs över.

6. Tryck på RETUR. Dialogrutan Omfördelningstrans. orsaker öppnas med en fråga om du vill omfördela
transaktionen. Fyll vid behov i fältet Orsakskod och klicka på Ja för att bekräfta omfördelningen.

7. Fyll i fälten Fördelningsdatum och Fördelade timmar. Transaktionen innehåller nu den nya resursen
vars status är Aktiv.

Den gamla transaktionen finns fortfarande kvar, men transaktionens status har uppdaterats på följande sätt:

Om servicen startade när fördelningen var Aktiv, dvs. om serviceartikelns reparationsstatus ändrats till
Pågående, ändras fördelningsstatus från Omfördelning nödvändig till Avslutad.
Om servicen inte påbörjades när fördelningen var Aktiv, ändras fördelningsstatus från Omfördelning
nödvändig till Inställt.
Om du omfördelar en serviceorder som du har konverterat från en offert ändras alltid statusen för de
fördelningstransaktioner som angetts på offerten till Avslutad när du omfördelar serviceartiklarna på
serviceordern.

När du arbetar med serviceartiklar på en serviceorder måste du registrera de resurstimmar som läggs på
servicen. Nedan beskrivs en procedur för att registrera resurstimmarna på sidan Serviceartikeldokument.

Du kan använda en liknande procedur för att registrera timmarna på sidan Servicerader som du öppnar från



Så här fördelar du resurser till alla serviceartiklar på en serviceorder:

Så här annullerar du fördelningar

Se även

sidan Tjänsteorder. Öppna relevant servicekort och välj sedan Åtgärder, välj Order, och sedan Servicerader.

Om samma resurs arbetar med alla serviceartiklar på serviceordern kan du registrera det totala antalet
resurstimmar för endast en serviceartikel och sedan dela resursraden så att resurstimmarna tilldelas andra
serviceartiklar.

1. Välj ikonen  och ange Serviceuppgifter och välj sedan relaterad länk.
2. Klicka på raden som innehåller relevant serviceartikel och klicka på Artikelkalkylark.
3. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Om samma resurs (t.ex. en tekniker) arbetar med en serviceorders alla serviceartiklar kan du registrera det totala
antalet resurstimmar på en enda serviceartikel och sedan dela resursraderna för att fördela resurstimmarna på de
andra serviceartiklarnas resursrader.

Följande visar hur man delar resursrader på sidan Servicefakturarader.

1. Välj ikonen  och ange Serviceorder och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna relevant serviceorder.

3. På snabbfliken Rader välj Åtgärder, välj Order, och sedan Servicerader. Sidan Servicerader öppnas.

4. Klicka på den resursrad som du vill dela. Innehållet i fältet Antal delas mellan orderns alla serviceartiklar.

5. På fliken Åtgärder välj Dela resursrader. Välj Ja för att bekräfta.

Resursrader skapas automatiskt för de andra serviceartiklarna på ordern med samma resursnummer som
den rad du har delat. Antalet är antalet för den rad du delar dividerat med antalet serviceartiklar på ordern.

Du kan avbryta resursfördelningar för serviceuppgifter utan att omfördela uppgifterna.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Beordringstavla och välj sedan relaterad länk.

2. Välj serviceordern och välj sedan åtgärd Resursfördelningar.

3. Välj den fördelningstransaktion som innehåller den serviceuppgift som du vill rätta fördelningen för.

4. Välj åtgärden Avbryt fördelningar.

5. I fältet Orsakskod klickar du på lämplig orsakskod.

6. Klicka på knappen Ja för att bekräfta annulleringen.

Alternativet Omfördelning nödvändig väljs automatiskt i fältet Status. Om reparationsstatus för serviceartikeln är
Initial ändras reparationsstatus till Hänvisad (ingen service har inletts). Om reparationsstatus är Pågående ändras
reparationsstatus till Delvis servad (viss service har utförts).

Så här skapar du resursfördelningar
Fördelningsstatus och reparationsstatus



Arbeta med tjänsteuppgifter
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Så här arbetar du med serviceuppgifter

Så här registrerar du serviceoperationer

När du har skapat en serviceorder eller serviceoffert, registrerat serviceartikelrader och fördelat resurser på
orderns eller offertens serviceartiklar kan du börja reparera och underhålla serviceartiklarna.

I Business Central innehåller sidan Serviceuppgifter där du får en översikt över alla serviceartiklar som behöver
åtgärdas. Du kan se det som en instrumentbräda för service - se vilka order som väntar på att åtgärdas, söka efter
och registrera reservdelar och hålla lagret uppdaterat.

Om du vill spåra ändringar och få en grafisk översikt över serviceverksamheten, kan du med statistikverktygen i
Business Central automatiskt skapa en snabb analys i diagramformat.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Serviceuppgifter och välj sedan relaterad länk.

2. Om du vill ha en lista över serviceuppgifterna som en viss resurs/resursgrupp är fördelad till, fyller du i
fältet Resursfilter/ Resursgruppfilter och trycker på RETUR.

3. Om du vill ha en lista över serviceuppgifter med ett visst svarsdatum eller svarsdatum inom en viss
tidsperiod, fyller du i fältet Svarsdatumfilter och trycker på RETUR.

4. Om du vill ha en lista över serviceuppgifter med en viss fördelningsstatus/reparationsstatus fyller du i fältet
Fördelningsstatusfilter eller Reparationsstatus kodfilter och trycker på RETUR.

5. Markera serviceuppgiften som du vill arbeta med. På fliken Analysera i gruppen Serviceuppgifter väljer
du Artikelkalkylark. Sidan Serviceartikeldokument öppnas.

6. Registrera standardtext, reservdelar, resurstid och kostnader med hjälp av motsvarande alternativ i fältet
Typ: , Artikel, Resurs, och Kostnad.

7. I fältet Reparationsstatus markerar du lämplig status.

Fyll i fältet Reparationsstatus med statusvärdet Avslutad eller Delvis servad om serviceartikeln har avslutats eller
om en annan resurs ska fortsätta med servicen. Statusvärdet Avslutad eller Omfördelning nödvändig väljs
automatiskt för den här serviceartikelns fördelningstransaktion.

När du utför en service på en serviceorder kan du registrera detaljerad information om de artiklar som använts,
uppkomna kostnader och tidsåtgång. Den information som du anger lagras på sidan Serviceartikeldokument.
Du kan uppdatera informationen när det behövs.

1. Välj ikonen  och ange Serviceorder och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna serviceordern som du vill registrera service för och välj artikelrad.

3. Välj Åtgärder, välj Rad och välj sedan Serviceartikeldokument.

4. På raderna anger du de artiklar som använts, uppkomna kostnader och tidsåtgång.



Så här registrerar du reservdelar

Registrera reservdelar från en serviceorder

Så här ersätter du en serviceartikel eller en Serviceartikelkomponent

NOTENOTE
Du kan också registrera en service direkt på de servicerader som är kopplade till serviceordern.

När du arbetar med serviceartiklar i serviceorder kanske du behöver använda reservdelar till servicen. Nedan
beskrivs en procedur för att registrera reservdelarna som du använder på sidan Serviceartikeldokument.

1. Välj ikonen  och ange Serviceuppgifter och välj sedan relaterad länk.
2. Klicka på raden som innehåller relevant serviceartikel och klicka på Artikelkalkylark.
3. Ange en ny servicerad.
4. I fältet Typ väljer du Artikel.
5. I fältet Nr. markera relevant reservdel.
6. I fältet Antal anger du hur många artiklar du vill använda.

Du kan använda en liknande procedur för att registrera reservdelarna på sidan Servicerader som du öppnar från
sidan Tjänsteorder.

1. Välj ikonen  och ange Serviceorder och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna serviceordern som du vill registrera reservdelar för.
3. Välj den rad som innehåller aktuell serviceartikel. Välj Åtgärder, välj Order, och sedan Servicerader.
4. Ange en ny servicerad.

När du servar en serviceartikel som innehåller komponenter kanske du måste byta ut trasiga komponenter mot
nya. När du anger en reservdel för en serviceartikel med komponenter kan du välja mellan att ersätta
komponenten eller skapa en ny. Den nya artikeln registreras inte som komponent i serviceartikeln förrän du
bokför serviceraden eller serviceordern.

ALTERNATIV DESCRIPTION

Ersätt komponent Status för den komponent som ska ersättas ändras till ej
aktiv och den visas på listan över ersatta komponenter för
serviceartikeln.

Ny komponent Den nya komponenten infogas på komponentlistan för
serviceartikeln.

1. Välj ikonen  och ange Serviceuppgifter och välj sedan relaterad länk.

2. Klicka på raden som innehåller relevant serviceartikel och klicka på Artikelkalkylark.

3. Ange en ny servicerad.

4. I fältet Typ väljer du Artikel.

5. I fältet Nr. Välj komponenten som ska ersättas.

6. Tryck på Retur. En dialogruta visas med tre alternativ: Ersätt komponent, Ny komponent och Ignorera.
Alternativen beskrivs i tabellen nedan.



Så här ändrar du svarstid för en serviceartikelrad

Så här registrerar du fel/åtgärdskoder

Se även

Ignorera Ingenting händer med serviceartikelns komponentlista.

ALTERNATIV DESCRIPTION

7. Välj Ersätt komponent.

8. Välj komponenten som ska ersättas och välj sedan OK.

När du registrerar en serviceartikelrad i en serviceorder eller offert om serviceartikeln finns i ett servicekontrakt
anges automatiskt standardsvarstiden i timmar. Svarsdatum och svarstid beräknas därefter. Du kan ändra
svarstiden i timmar och svarsdatum och svarstid om du vill.

1. Välj ikonen , gå till Serviceorder eller Serviceofferter och välj sedan relaterad länk.
2. Välj den serviceorder eller serviceoffert som du vill öppna kortet.
3. På den serviceartikelrad som du vill ändra svarstid för i fältet Svarstid (timmar) eller i fälten Svarsdatum och

Svarstid anger du nya svarstimmar eller svarsdatum och svarstid.

När en serviceartikel har reparerats kan du ange både felkoden och åtgärdskoden för artikeln genom att välja en
kombination från de befintliga fel- och åtgärdskodssambanden. De fel- och åtgärdskoder som valts visas nu i
motsvarande fält på sidan Serviceartikeldokument. Du kan också registrera koderna direkt i på den här sidan.

1. Välj ikonen  och ange Serviceuppgifter och välj sedan relaterad länk.
2. Klicka på raden som innehåller relevant serviceartikel och klicka på Artikelkalkylark.
3. På sidan Serviceartikeldokument väljer du Fel- och åtgärdssamband koder. Sidan Fel-

/åtgärdssambandskoder öppnas.

[!NOTE] Filter sätts på de samband som visas på sidan via kopiering av serviceartikelgruppen och felkoderna
från sidan Serviceartikeldokument.

4. Fyll i raden. Välj rätt kombination av fel- och åtgärdskoder och klicka sedan på OK för att kopiera den till
serviceartikeln. Om någon lämplig kombination inte finns kan du skapa en ny kombination på sidan.

Så här ställer du in felrapporteringsnivån fördelningsstatus och reparationsstatus
Servicebokföring



Servicebokföring
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NOTENOTE

Leverera

Fakturera

Leverera och fakturera

Leverera och förbruka

Funktionen för servicebokföring gör att du kan behandla dokumenten mer effektivt och upprätthålla en bra
service till kunderna. Du kan skapa och uppdatera bokförda dokument och skapa transaktioner i modulen Service
och i andra moduler så att informationen alltid är korrekt uppdaterad.

Nedan beskrivs servicebokföring oavsett hur artiklar ska hanteras fysiskt i distributionslagret.

I ett lagerställe som inte har konfigurerats med krav på lagerhantering, utför du bokföringsåtgärder direkt från sidan
Servicerader. I lagerställen som omfattar lagerhantering utförs de beskrivna bokföringsåtgärderna, utom förbrukning,
indirekt via varierande lagerleveransfunktioner beroende på konfiguration. För mer information, se Plocka artiklar med
lagerplockningar.

Med det här leveransalternativet kan du registrera alla relevanta artiklar och tidpunkter som har angetts på
raderna i en serviceorder efter att servicen har slutförts. En bokförd utleverans skapas och uppdateringar sker i
modulen Lager och i andra moduler i Business Central för att visa att artiklarna har tagits från lagret och skickats
till kunden. Mer specifikt skapas artikeltransaktioner, värdetransaktioner, servicetransaktioner och
garantitransaktioner.

Om lagerstället kräver distributionslagerhantering sker leverans och flytt av serviceradartiklar av artiklar på
samma sätt som för övriga källdokument. Den enda skillnaden är att serviceradartiklar kan förbrukas antingen
externt eller internt, vilket kräver två olika släppfunktioner.

Det här alternativet måste användas om du vill skicka en faktura till kunden som ska debiteras för servicen.
Vanligtvis är det skillnaden mellan det levererade antal som har registrerats med funktionen Bokför utleverans
och det förbrukade antal som har registrerats med funktionen Bokför förbrukning som ska faktureras. Det går
inte att fakturera artiklar som inte har levererats. När du kör funktionen Bokför fakturor skapas en bokförd
servicefaktura och tidigare bokförda dokument uppdateras så att de blir konsekventa med antalet på fakturan.
Precis som vid andra bokföringsprocedurer skapas alla relevanta transaktioner, innefattande
redovisningstransaktioner.

Med alternativet leverera och fakturera kan du skapa både en serviceleverans och en faktura samtidigt.

Med det här leverans- och förbrukningsalternativet kan du registrera och bokföra artiklar, kostnader eller timmar
som har använts för service men som inte kan tas med i fakturan till kunden. Ingen faktura skapas, men du kan
skapa en serviceutleverans och en serviceförbrukning samtidigt om du vill visa att kunden har fått en del artiklar
eller timmar utan kostnad. Motsvarande transaktioner skapas också för att registrera förbrukningen.



NOTENOTE

Så här visar du information om bokförda servicedokument

Se även

Med funktionen för servicebokföring kan du välja att utföra bokföringen delvis. Du kan skapa en delleverans eller en
delfaktura genom att fylla i fältet Ant. att utleverera och Ant. att fakturera på var och en av serviceraderna på dina
serviceorder innan du bokför. Observera att det inte går att skapa en faktura för något som inte har levererats. Innan du
fakturerar måste du alltså ha registrerat en leverans, eller så måste du leverera och fakturera samtidigt.

När bokföringen har slutförts kan du visa de bokförda servicedokumenten från motsvarande sidor Bokförd
serviceleverans och Bokförd servicefaktura. De bokförda transaktionerna som har skapats visas på de sidor
som innehåller bokförda transaktioner, t.ex. Redovisningstransaktioner, Artikeltransaktioner, Dist.lager
transaktioner, Servicetransaktioner, Projekttransaktioner och Garantitransaktioner.

När du bokför en servicefaktura, en serviceleverans eller en servicekreditnota överförs informationen i
dokumentet till sidan Bokförd servicefaktura, Bokförd serviceleverans eller Bokförd servicekreditnota. Det
går inte att ange, ändra eller ta bort något på de här sidorna. Du kan skriva ut en leverans, faktura eller kreditnota
från sidorna.

I proceduren nedan används en bokförd servicefaktura som exempel, men samma procedur kan koppla till den
bokförda serviceleveransen och bokförda kreditnotor.

1. Välj ikonen  och ange Bokförd servicefaktura och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna den bokförda servicefaktura som du vill visa.

3. Om du vill få en översikt över den bokförda fakturan, väljer du åtgärden statistik.

Sidan Tjänsteorderstatistik öppnas. Här visas information som antal, belopp, moms, kostnad, TB och
kundkreditlimit för det bokförda dokumentet.

Bokför tjänsteorder
Skapa tjänsteorder



Bokföra tjänsteorder och kreditnotor
2019-10-14 • 6 minutes to read

TIPTIP

Så här bokför du serviceorder

När du har skapat en serviceorder, fyllt i all nödvändig information och gjort eventuella ändringar kan du bokföra
serviceordern. Ordern måste innehålla åtminstone en serviceartikelrad och en servicerad innan du kan bokföra
den. Om ordern innehåller mer än en servicerad bokförs alla rader samtidigt.

Om du har ett stort antal serviceorder kan spara du tid genom att använda ett batch-jobb för att bokföra dem
samtidigt. Du kan köra batch-jobbet från en serviceorder.

Innan du bokför ett servicedokument kan det vara praktiskt att använda åtgärden Testrapport om du vill kontrollera om
några fel eller någon bristfällig information. Om det finns fel, måste du korrigera det. Du kan sedan skriva ut en ny
testrapport för att verifiera åtgärdningen och bokföra dokumentet.

ÅTGÄRD RESULTAT

Testrapport Alla delar av dokumentet kontrolleras och resultatet
presenteras i en rapport. Om rapporten påvisar något fel
eller saknad information måste du korrigera det. Därefter
kan du skriva ut en ny testrapport.

Bokför Ordern bokförs, men ingen leverans eller faktura skrivs ut.

Bokför och skriv ut Ordern bokförs och en leverans (om ordern levereras utan
att faktureras) eller en faktura (om ordern faktureras)
skrivs ut.

Bokför batch-jobb Bokför flera serviceorder samtidigt, en gång.

BOKFÖRINGSALTERNATIV RESULTAT

Leverera Varuleveransen bokförs.

Fakturera Artiklar som redan levererats faktureras.

Leverera och fakturera Artiklarna faktureras och levereras.

1. Välj ikonen  och ange Serviceorder och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna relevant serviceorder.

3. På sidan serviceordern väljer du något av följande.

4. När du bokför ordern måste du ange ett av följande alternativ för hur du vill bokföra ordern.



Så här batch-bokför du serviceorder

Så här bokför du servicekreditnotor

NOTENOTE

Så här bokför du förbrukning från en serviceorder

Leverera och förbruka Leverans och förbrukning bokförs för ordern. Alla
relevanta antal på serviceraden/-raderna på ordern och i
det serviceleveransdokument som tidigare bokförts
uppdateras.

BOKFÖRINGSALTERNATIV RESULTAT

Du kan bokföra förbrukningen endast om raden innehåller ett antal som inte har levererats men fakturerats eller
förbrukats.

När ordern bokförs skapas motsvarande transaktioner och bokförda dokument automatiskt. Dessutom
uppdateras alla relevanta fält i serviceorderdokumentet.

1. Välj ikonen  och ange Serviceorder och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Bokför batch.
3. Du kan skapa ett filter för att välja ut vissa ordernummer eller intervaller av ordernummer för det batch-jobb

som ska köras.
4. Välj OK när du vill starta batchjobbet.

När du har skapat en servicekreditnota och fyllt i den, kan du bokföra kreditnotan. Om fel eller saknad
information upptäcks i kreditnotan under bokföringen avbryts processen och ett felmeddelande visas.

1. Välj ikonen  och ange Servicekreditnotor och välj sedan relaterad länk.
2. Skapa en ny servicekreditnota. På fliken Start i gruppen Ny väljer du Ny.
3. Fyll i följande obligatoriska fält.
4. På fliken Åtgärder i gruppen Bokföring väljer du Bokför. Om du vill skriva ut kreditnotan samtidigt som du

bokför den klickar du på Bokför och skriv ut i stället.
5. Välj Testrapport för att testa en kreditnota innan du bokför dem. När du kör rapporten, verifieras

bokföringsdatum som har angetts i dokumentet.
6. Bokför flera servicekreditnotor samtidigt. Kör batch-jobbet batch-bokför servicekreditnotor. Det kan vara

en fördel om du har ett stort antal kreditnotor som ska bokföras.

Det är viktigt att all nödvändig information har angetts i kreditnotorna innan du batch-bokför dem. Annars kan det hända
att de inte bokförs. När batch-bokföringen är klar visas ett meddelande som anger hur många servicekreditnotor som har
bokförts.

Nedan beskrivs hur du bokför artiklar, resurstimmar och/eller kostnader som har använts för en specifik
serviceoperation som du inte debiterar kunden för. Observera att du bara kan bokföra förbrukade artiklar, timmar
och/eller kostnader för en bokförd leverans som inte innehåller några bokförda fakturor eller bokförd
förbrukning.

1. Välj ikonen  och ange Serviceorder och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna serviceorder som du vill bokföra förbrukning för.

3. Välj serviceartikel. Välj Åtgärder, välj Order, och sedan Servicerader.



Så här bokför du utleveranser från serviceorder

Så här ångrar du bokförd förbrukning

NOTENOTE

4. Leta upp transaktionerna och ange antal förbrukning som ska bokföras för kunden i fältet Ant. att
förbruka. Antalet kan inte vara större än det antal som redan har levererats och återstående antal som
fortfarande inte har fakturerats efter delfakturering av leveransen.

Om du vill att förbrukning ska registreras kopplat till rätt projekt fyller du i fälten Projektnr, Projektaktivitetsnr
och Projektradtyp på serviceraden.

5. Välj raderna att bokföra och välj sedan åtgärden bokför. Välj Förbrukning i det fönster som visas.

Nu bokförs servicen som delvis eller helt förbrukad, beroende på värdet i fältet Ant. att förbruka. Motsvarande
transaktioner skapas också. Dessutom uppdateras alla tidigare bokförda serviceleveransdokument kronologiskt
med de förbrukade antalen. Alla relevanta antal uppdateras på serviceraden/-raderna på ordern.

När du har angett detaljerad information för en service kan du justera och bokföra antalen artiklar som använts,
tidsåtgång och uppkomna kostnader. Detta innebär att nödvändiga ändringar utförs via Business Central så att du
kan se det nya läget i lagret och aktuell status av behandlingen av den specifika ordern.

I följande procedur beskrivs hur du bokför leveransen av serviceradartiklar på lagerställen som inte kräver
lagerhantering.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Serviceorder och välj sedan relaterad länk. 2. På sidan för den markerade
serviceordern klickar du på Åtgärder, Order, Servicerader.

2. PÅ sidan Servicerader letar du upp transaktionerna och anger det antal som ska bokföras i fältet Ant. att
utleverera.

Innan du anger ett antal för utleverans måste du bestämma dig för om du vill bokföra leveransen helt eller delvis.
Om du väljer att leverera helt måste värdet i fältet Ant. att utleverera vara lika med värdet i fältet Antal. Om du
bokför en delleverans måste du ange den antal som du vill leverera först. Om du redan har levererat en del av
servicen på ordern noterar du värdet i fältet Utlevererat antal. Du kan inte ange ett högre värde i fältet Ant. att
utleverera än det antal enheter som ännu inte har levererats.

3. Klicka på Åtgärder, Bokföring, Bokför. på sidan som visas väljer du Leverera.

Business Central skapar transaktioner (i garantireskontra, artikeltransaktioner, servicereskontra eller redovisning),
skapar bokförda serviceleveransdokumentet och alla relevanta fält på serviceraderna i serviceordern uppdateras.

Om lagerstället kräver distributionslagerhantering sker leverans och flytt av serviceradartiklar på samma sätt som
övriga källdokument. Den enda skillnaden är att serviceradartiklar kan förbrukas antingen externt eller internt och
därför kräver två olika släppfunktioner.

För mer information om leverans av serviceradartiklar i avancerade distributionslagerfunktioner, se så här: Plocka
artiklar för utleverans.

Du kan ångra förbrukning på en serviceorder. Till exempel om den bokförs av misstag.

1. Välj ikonen  och ange Bokförda serviceutleveranser och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna den bokförda serviceutleverans som den felaktiga förbrukningen har bokförts för.



NOTENOTE

Så här bokför du servicerader

Se även

3. Välj Åtgärder, välj Utleverans, och sedan Serviceutleveransrader.
4. Välj de rader som innehåller den felaktiga förbrukningen och välj sedan åtgärden ångra förbrukning.

En balanserande serviceleveransrad infogas, med negativa värden i antalsfälten för den/de markerade
raden/raderna infogas automatiskt.

Du kan inte ångra serviceförbrukning om:

Tjänsteordern har stängts.
Den har bokförts i modulen projekt, så att det finns projekttransaktioner som är kopplade till artikeln.

Om du behöver arbeta med en serviceorder under en längre period utan att bokföra den kanske du behöver
bokföra några av de servicerader som är kopplade till ordern för att t.ex. hålla lagret uppdaterat. Du kan då
bokföra genom att ange de relevanta antalen på den/de rad(-er) som ska bokföras. Du kan välja att bokföra
raderna var för sig eller välja att bokföra flera rader åt gången.

Nedan beskrivs hur du bokför leveransen direkt från en serviceorder i lagerställen utan lagerhantering. Om
lagerstället är inställt på lagerhantering görs leveransbokföringen i ett annat distributionslagerdokument,
beroende på inställningen av lagerställe.

1. Välj ikonen  och ange Serviceorder och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna serviceordern och välj sedan åtgärden Servicerader.
3. På de rader som du vill bokföra fyller du i fälten Ant. att utleverera, Ant. att fakturera och/eller Ant. att

förbruka, beroende på hur du ska bokföra raden/raderna.
4. Välj åtgärden Bokföra.

Bokföra tjänstehantering
Skapa en tjänsteorder



Låna ut och ta emot låneartiklar
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Så här lånar du ut låneartiklar

Så här tar du emot låneartiklar

Så här registrerar du lånekommentarer

Se även

Du kan låna ut kundlåneartiklar för att tillfälligt ersätta serviceartiklar som du har tagit emot för service.

1. Välj ikonen  och ange Serviceorder och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna relevant kort för serviceorder.
3. Klicka på raden för den serviceartikel som du vill ersätta med en låneartikel.
4. I fältet Låneartikelnr. väljer du önskad låneartikel.
5. Klicka på knappen Ja för att bekräfta lånet.

När du får en låneartikel från en kund måste du registrera inleveransen. Det gör du på sidorna Serviceorder,
Bokförd serviceleverans och Låneartikelkort. Nedan beskrivs proceduren för att ta emot låneartiklar på sidan
Serviceorder.

1. Välj ikonen  och ange Serviceorder och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna relevant serviceorder.
3. Välj serviceartikelraden med den låneartikel som du vill inleverera.
4. Välj Åtgärder, välj Funktioner och välj sedan Inleverera låneartikel.

Du kan använda sidan Servicekommentarsblad Allmänt för att registrera kommentarer om låneartiklar.

1. Välj ikonen  och ange Låneartiklar och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna kortet för relevant låneartikel.
3. Välj åtgärden Kommentarer. Sidan Servicekommentarsblad Allmänt öppnas.
4. Skriv datum i fältet Datum.
5. Ange en kommentar i fältet Kommentar. Du kan ange högst 80 tecken. Om du behöver fylla i fler tecken kan

du göra det på nästa rad. Du kan fylla i så många rader som behövs.

Lägga upp program för låneartiklar



Genomgång av affärsprocesser
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NOTENOTE

TILL GÅ TILL

Så här lägger du upp en marknadsföringskampanj. Genomgång: Genomföra en försäljningskampanj

Använda förskottsbetalningar för att hantera delbetalningar
för försäljning och inköp. Kräver fullständiga
exempeldata

Genomgång: Lägga upp och fakturera förskottsbetaln.,
försäljning

Skapa godkännandeanvändare, när och hur användare tar
emot meddelanden om godkännandearbetsflöden, och
ändra och aktivera relevant godkännandearbetsflöde.

Genomgång: Konfigurera och använda ett arbetsflöde för
godkännande av inköp

Införa inlevererade artiklar i grundläggande
lagerkonfigurationer. Kräver fullständiga exempeldata

Genomgång: Inleverera och införa utflöde i grundläggande
lagerkonfigurationer

Införa inlevererade artiklar i avancerade
distributionslagerkonfigurationer. Kräver fullständiga
exempeldata

Genomgång: Inleverera och införa utflöde i avancerade
lagerkonfigurationer

Planera leveransorder som uppfyller efterfrågan manuellt.
Kräver fullständiga exempeldata

Genomgång: Planera leveranser manuellt

Planera leveransorder som uppfyller efterfrågan automatiskt.
Kräver fullständiga exempeldata

Genomgång: Planera leveranser automatiskt

Sammanställ och leverera artiklar som är anpassade på
försäljningsordern. Kräver fullständiga exempeldata

Genomgång: Sälja, sammanställa och leverera satser

Planera ett projekt, från start till slut. Kräver fullständiga
exempeldata

Genomgång: Hantera projekt med Projekt

Det här valet av genomgångar visar stegvisa affärsprocesser som du kan utföra med hjälp av
demonstrationsföretaget CRONUS. Genomgångarna består av flera procedurer, där några vanligtvis utförs av
en enda användare medan andra införlivar flera användarroller. För att simulera arbetsmiljön innehåller några
av genomgångarna konfigurationssteg för att slutföra övningarna i beskrivningen. Dessa steg kan ge en inblick i
typen av information som användare måste dela med sitt företags IT-proffs.

Genomgångarna beskriver fullständiga scenarier som ska utföras från början till slut för att ge så stor nytta som
möjligt. Många bygger på demonstrationer i Business Central och där kan du prova på procedurerna själv, i din
egen takt.

Några av genomgångarna använder demonstrationsdata som inte är tillgänglig i det vanliga CRONUS-företaget. För dessa
genomgångar måste du utföra stegen i ett företag skapat från alternativet Fullständig utvärdering - fullständig
exempeldata som är tillgängliga i begränsat läge. Mer information finns i Skapa en miljö för begränsat lägel.



Rapport om kostnaderna för ett projekt. Kräver
fullständiga exempeldata

Genomgång: Beräkna produkter i arbete för ett projekt

Plocka artiklar för utleverans i grundläggande
lagerkonfigurationer. Kräver fullständiga exempeldata

Genomgång: Plockning och leverans i grundläggande
lagerkonfiguration

Utföra defekthantering. Kräver fullständiga exempeldata Genomgång: Spåra serienummer/partinummer

TILL GÅ TILL

Se även

Starta en gratis provperiod!

Arbeta med Business Central

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847861


Genomgång: Genomföra en försäljningskampanj
2019-10-14 • 8 minutes to read

Om den här genomgången

Roller

Förutsättningar

Situation

En kampanj är alla typer av aktiviteter som inkluderar flera kontakter. En viktig del när man planerar en kampanj är
att välja målgrupp för kampanjen. Av den anledningen skapar du ett segment, eller en grupp med kontakter, med
hjälp av filter i Business Central.

Du använder dessa funktioner i Försäljning och marknadsföring för att noggrant planera dina marknadsaktiviteter
och hantera dina aktiviteter med kontakter och kunder. Du kan skapa kampanjer och lägga upp segment för utskick
och andra typer av aktiviteter med dina kontakter och eventuella kunder.

Med kampanj- och segmentfunktionerna och tillhörande automatiserade processer kan du planera, organisera och
hålla ordning på dina marknadsaktiviteter. Det kommer att öka dina möjligheter att vinna nya kunder och behålla
befintliga kunder.

I den här genomgången beskrivs processen för att följa upp en mässa och välja ut potentiella kunder (kontakter) i
en uppföljningskampanj.

I genomgången beskrivs kampanj- och segmenthanteringsfunktionerna i avdelningen Försäljning och
marknadsföring. I den här genomgången tas följande aktiviteter upp:

Skapa en kampanj.
Välja ut målgrupp.
Utvinna data.
Skicka brev till kontakter.
Registrera kampanjsvar.

Den här genomgången innehåller arbetsuppgifter som utförs av följande användarroller:

Marknadsföringschef eller försäljningschef
Marknadsföringsassistent

Innan du kan utföra aktiviteterna i den här genomgången måste du installera Business Central.

Marknadsföringschefen på försäljningsavdelningen hos CRONUS är ansvarig för planering och genomförande av
kampanjer. Han fattar också beslut om vilka mässor som företaget ska delta i och utvärderar hur kampanjerna går.

Marknadsföringsassistenten på marknadsföringsavdelningen ansvarar för att ta fram, distribuera och placera ut
marknadsföringsmaterial.

Företaget har precis lanserat en ny produkt som heter Millennium Server. Produkten visades nyligen upp på en
mässa, Computer Futurus. Många kunder visade stort intresse för produkten och de kunder som köpte
Millennium Server under kampanjen erbjöds ett särskilt kampanjpris.



Lägga upp en kampanj

Så här lägger du upp en kampanjSå här lägger du upp en kampanj

Välja målgrupp

Så här skapar du ett segment med relevanta kontakterSå här skapar du ett segment med relevanta kontakter

En av marknadsföringsassistentens uppgifter efter mässan är att registrera alla potentiella kunder som kontakter.

Marknadsföringschefen lägger upp en kampanj, skapar ett segment som innehåller alla nya kontakter och
analyserar sedan kontaktuppgifterna för att välja ut målgruppen för kampanjen.

Assistenten hjälper till att skicka ut tackbrev till alla kontakter som lämnade sina visitkort i montern och chefen
registrerar sedan alla svar som de får in från de potentiella kunderna.

Som fort assistenten har registrerat de visitkort som togs emot under mässan lägger marknadsföringschefen upp
ett kampanjkort för att hantera de aktiviteter som krävs för kampanjen.

1. Välj ikonen  och ange Kampanjer och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden nytt för att skapa en ny kampanj. På kampanjkortet trycker du på retur för att ett

kampanjnummer automatiskt ska infogas.
3. I fältet Beskrivning anger du en beskrivning av kampanjen, till exempel FUTURUS-mässa.
4. Välj fältet Statuskod och en statuskod från listan som öppnas på sidan Kampanjstatus.
5. Fyll i fälten Startdatum och Slutdatum för kampanjen.

Marknadsföringschefen skapar ett segment för att välja kontakter som han kan arbeta med.

NOTENOTE

1. Välj åtgärden Segment.

2. Välj åtgärden nytt för att skapa ett nytt segment. På segmentkortet trycker du på retur för att ett
segmentnummer automatiskt ska infogas.

3. På snabbfliken Allmänt, i fältet beskrivning, anger du till exempel Besökare på FUTURUS-mässan.

När du har angett allmän information om segmentet väljer du de kontakter som ska ingå i segmentet.

Du kan använda en mängd olika villkor för att välja kontakter. Det kan exempelvis vara kontaktpersoner
som arbetar på ett företag eller en potentiell kund som är ansvarig för inköp på ett företag.

Du använder filter för att lägga till kontakter efter de villkor som bäst passar dina ändamål. Du kan till
exempel välja att filtrera på ansvarsområde för kontaktpersonen eller affärsrelation eller bransch för
kontaktföretaget. I den här genomgången väljer du filtret Arbetsansvar för att välja kontakter.

4. På sidan Segment väljer du åtgärden Lägg till kontakter för att öppna filtret Lägg till kontakter.

5. På snabbfliken Arbetsansvar väljer du filtret Inköp i Arbetsansvarskod och knappen OK.

Sidan Segment innehåller nu en lista med kontakter baserat på det filter som du har angett. På Snabbfliken
Allmänt, i fältet Antal rader, kan du snabbt se antalet kontakter som uppfyller dessa villkor.

Du kan spara ditt segmentkriterium så att du kan använda det vid ett senare tillfälle.

a. På sidan Segment väljer du åtgärden Segment och väljer sedan åtgärden Spara kriteriet.
b. På sidan Spara segmentkriterium anger du en kod för segmentet. I fältet Beskrivning anger du en

beskrivning av ditt segmentkriterium.



Utvinna data

Så här tar du bort kontakter från segmentetSå här tar du bort kontakter från segmentet

Länka ett segment till en kampanj

Så här länkar du ett segment till kampanjenSå här länkar du ett segment till kampanjen

Skicka brev och e-postmeddelande till kontakter

Så här använder du ett segment så att skicka ett brev till en kontaktSå här använder du ett segment så att skicka ett brev till en kontakt

c. Välj OK.

Marknadsföringschefen tar en närmare titt på segmentlistan med kontakter och inser att den är alldeles för stor.
Han bestämmer sig för att minska ned listan och i stället basera den på verkligt potentiella kunder för att se till att
han fokuserar på rätt målgrupp. Den här processen att förfina och minska data kallas även för datautvinning.

NOTENOTE

1. På sidan Segment väljer du åtgärden Kontakter och väljer sedan åtgärden Reducera kontakter för att
öppna sidan Ta bort kontakter - minska.

2. På snabbfliken Affärsrelation väljer du filtret PROS i Affärsrelationskod och väljer sedan knappen OK.

Sidan Segment innehåller nu en reducerad lista med kontakter och i fältet Antal rader kan du se det antal
kontakter som uppfyller de nya kriterierna.

Om du behöver reversera borttagningen av en grupp kontakter kan du göra det med funktionen Gå tillbaka. Med
andra ord kan du ångra din senast utförda segmentering.

På sidan Segment väljer du åtgärden Segment och väljer sedan åtgärden Föregående.

Kontakter, som du precis tog bort, läggs tillbaka till listan med kontakter.

Marknadsföringschefen bestämmer sig för att den reducerade listan är den slutgiltiga listan med kontakter som
han vill ska ingå i kampanjen. Han länkar därför det här segmentet till kampanjen FUTURUS-mässan.

1. På sidan Segment klickar du på snabbfliken Kampanje och väljer du fältet Kampanjnr för att välja den
kampanj som du vill att segmentet ska kopplas till, exempelvis CP0001.

2. Eftersom det här segmentet är målgruppen för kampanjen markerar du kryssrutan Kampanjmål.

Marknadsassistenten hjälper marknadsföringschefen med korrespondensen till de potentiella kunderna och tackar
dem för att de besökte mässan.

NOTENOTE

1. Öppna kortet Segment för Besökare på FUTURUS-mässan.

2. På snabbfliken Interaktion, i fältet Interaktionsmallkod, väljer du affärsbrevmallen, kod BUS.

3. I fältet Angående (standard) skriver du följande exempeltext: Tack för att du besökte mässan.

Den här mallen består av flera bifogade dokument som är skrivna på olika språk. Exempelspråk är standardspråket
engelska och danska.

4. Öppna sidan Segmentinteraktion språk genom att välja fältet Språkkod (standard). Markera en
språkkod och välj sedan knappen OK.



Så här skickar du ett e-postmeddelande till en kontaktSå här skickar du ett e-postmeddelande till en kontakt

Registrera kampanjsvar

Så här registrerar du kampanjsvarSå här registrerar du kampanjsvar

5. Du kan visa dokumentet på det valda språket. Välj åtgärden Bilaga och välj sedan åtgärden Öppna.

Välj alternativet Tillåt för denna klientsession om du vill svara på meddelandet som begär tillstånd att
starta Word.

Då öppnas det bifogade word-dokument, så att du kan granska det. Här har du också möjlighet att redigera
och ändra brevet. Stäng Word-dokumentet när du är klar.

6. Ange ärendet för brevet i fältet Ämne på det språk som valts för mallen.

7. Välj åtgärden Logg.

8. Markera kryssrutan Skicka bilagor om du vill att bilagorna ska skrivas ut.

a. Markera kryssrutan Skapa uppföljningssegment.
b. Klicka på OK om du vill starta batchjobbet Loggsegment.

9. Bilagorna skickas. När processen är klar för väljer du knappen OK för meddelandet som anger att
segmentet har loggats.

Breven skrivs ut automatiskt och segmentet loggas. Eftersom segmentet har loggats finns det inte längre i
listan över segment utan flyttas till listan över loggade segment. För att se den listan, välj ikonen  och ange
Loggade segment och välj sedan relaterad länk.

10. När segmentet har loggats registreras varje brev som skickas som en interaktion, som du kan visa i loggen.

Välj ikonen  och ange Interaktionslogg och välj sedan relaterad länk. Det finns en transaktion för varje
skickat brev.

1. På snabbfliken Interaktion, i fältet Interaktionsmallkod, väljer du affärsbrevmallen, kod BUS.

2. I fältet Angående (standard) skriver du följande exempeltext: Tack för att du besökte mässan.

3. Välj E-post i fältet Korrespondenstyp.

4. Ange språkinställningar, som i föregående steg.

5. Välj åtgärden Logg. Sidan Loggsegment öppnas.

6. Markera kryssrutan Skicka bilagor om du vill att bilagorna ska skickas med e-post.

7. Markera kryssrutan Skapa uppföljningssegment.

8. Välj knappen OK.

Breven skickas automatiskt med e-post och segmentet loggas. Eftersom segmentet har loggats finns det
inte längre i listan över segment utan sparas i listan över loggade segment. För att se den listan, välj ikonen 

 och ange Loggade segment och välj sedan relaterad länk.

Under de närmaste veckorna svarar de potentiella kunderna på brevet. Marknadsföringschefen vill hålla ordning
på svaren och registrerar korrespondensen.

För att hålla ordning på svaren lägger du upp ett segment för de kontakter som har svarat på brevet.

1. På sidan Segment expanderar du snabbfliken Interaktion.

2. Välj fältet Interaktionsmallkod.



Se även

Det finns ingen interaktionsmall för att registrera svar på kampanjer. Skapa därför en ny mall.

3. På sidan Interaktionsmallar väljer du åtgärden Ny.

4. I fältet Kod anger du SVAR och i fältet Beskrivning anger du Kampanjsvar.

5. Välj OK.

6. Välj den här interaktionsmallen i fältet Interaktionsmallkod och bekräfta meddelandet där du blir
tillfrågad om du vill uppdatera segmentraderna med samma interaktionskod.

Ange nu att dessa kontakter har svarat på kampanjen:

7. I fältet Kampanj på snabbfliken Kampanjnr väljer du din kampanj.

8. Lämnar fältet Kampanjnr och bekräfta meddelandet där du blir tillfrågad om du vill uppdatera
segmentraderna med samma interaktionsmallkod.

9. Välj fältet Kampanjsvar och bekräfta det meddelande som följer.

Logga segmentet för att se till att korrespondensen registreras.

10. På sidan Segment väljer du åtgärden Logg.

11. På sidan Loggsegment avmarkerar du kryssrutan Skicka bilagor och klickar sedan på OK och bekräftar
det meddelande som visas.

När segmentet är loggat skapas automatiskt en transaktion för kampanjen för att registrera åtgärden på
sidan Kampanjtransaktioner.

Kundhantering
Genomgång av affärsprocesser
Arbeta med Business Central



Genomgång: Lägga upp och fakturera
förskottsbetaln., försäljning
2019-10-14 • 7 minutes to read

Om den här genomgången

RollerRoller

Situation

Obs! i den här genomgången måste utföras på ett demonstrationsföretag, med alternativet Fullständig
utvärdering - fullständig exempeldata som är tillgängliga i begränsat läge. Mer information finns i Skapa en
miljö för begränsat lägel.

Förskottsbetalningar är betalningar som faktureras och bokförs för en försäljnings- eller inköpsorder före
slutfaktureringen. Du kan kräva en deposition innan du tillverkar artiklar mot order eller så kan du kräva
betalning innan du levererar artiklar till en kund. Använd funktionen i för förskottsbetalning i Business Central för
att fakturera och inkassera depositioner från kunder eller betala depositioner till leverantörer. På så sätt kan du se
till att alla betalningar bokförs mot en faktura.

Förskottsbetalningskrav kan definieras för en kund eller leverantör för alla artiklar eller valda artiklar. När du har
gjort de nödvändiga inställningarna kan du generera förskottsfakturor från försäljnings- och inköpsorder för det
beräknade förskottsbeloppet. Du ändra standardbeloppen på fakturan om det behövs. Du kan till exempel skicka
ytterligare förskottsfakturor om ytterligare artiklar läggs till i ordern.

Den här genomgången kommer att innehålla följande scenarion:

Lägga upp förskottsbetalningar
Skapa en order som kräver förskottsbetalning
Skapa en förskottsfaktura
Korrigera förskottsbetalningskrav för en order
Använda förskottsbetalningar för en order
Fakturera slutbeloppet på en order med en förskottsbetalning

Den här genomgången innehåller aktiviteter för följande roller:

Redovisningschef (Phyllis)
Orderhandläggare (Susan)
Kundreskontraadministratör (Arnie)

Phyllis är redovisningschef. Hon fattar beslut om vilka kunder som måste betala en deposition innan artiklar
tillverkas eller levereras. Phyllis lägger upp Business Central för att beräkna förskottsbetalningar automatiskt.

Susan är försäljningsorderhandläggare. När en kund ringer in en order registrerar hon ordern i systemet medan
kunden är i telefon. På så sätt kan hon verifiera priser och betalningsvillkor med kunden omedelbart, och hon kan
göra justeringar i ordern medan hon förhandlar med kunden.

Arnie arbetar på kundreskontraavdelningen där han bokför fakturor och betalningar.

I det här scenariot lägger Phyllis upp förskottsbetalningskrav för kunden Service AB, baserat på deras
kredithistorik, och ger Susan instruktioner för hur hon ska hantera deras order.



Lägga upp förskottsbetalningar

Så här lägger du upp nummerserier för förskottsbetalningarSå här lägger du upp nummerserier för förskottsbetalningar

Så här spärrar du utleveranser för obetalda förskottsbetalningarSå här spärrar du utleveranser för obetalda förskottsbetalningar

Så här tilldelar du kunder och artiklar procentuella standardvärden för förskottsbetalningarSå här tilldelar du kunder och artiklar procentuella standardvärden för förskottsbetalningar

När kunden ringer förhandlar Susan med kunden tills de når ett avtal. Hon kan sedan välja att beräkna
förskottsbetalningen på flera olika sätt.

När Susan har skickat förskottsfakturan beställer kunden ytterligare en artikel. Susan uppdaterar order och
skapar en förskottsfaktura.

Arnie registrerar kundens betalning och bokför den mot fakturorna och skickar sedan den sista fakturan.

Phyllis konfigurerar systemet för hantering av förskottsbetalningar från kunder.

Phyllis väljer att ha samma nummerserie för förskottsbetalningar som för fakturering av försäljning.
Phyllis konfigurerar programmet så att det kontrollerar om förskottsbetalningar krävs innan slutgiltig
fakturering görs av en order.
Phyllis lägger upp standardvärden för hur stor del av fakturan som ska förskottsbetalas för särskilda artiklar
och kunder.

I följande procedurer beskrivs hur Phyllis uppgifter ska utföras:

1. Välj ikonen  och ange Försäljningsinställningar och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Försäljningsinställningar expanderar du snabbfliken Numrering.
3. Kontrollera att nummerserien för bokförda förskottsfakturor i fältet Försk.fakt.nr.serie (bokförd) är samma

som för bokförda försäljningsfakturor (Fakturanr-serie (bokförd)) och att nummerserien för bokförda
förskottskreditnotor (Försk.kredit.nr.serie (bokförd)) är samma som för bokförda kreditnotor
(Kreditnotenr-serie (bokförd)).

1. På sidan Försäljningsinställningar, på snabbfliken Allmänt, markerar du kryssrutan Kontrollera
förskottsbet. vid bokföring.

Nu kan du inte utleverera eller fakturera en order med ett obetalt förskottsbetalningsbelopp.

Phyllis kräver att kunden 20000 ska faktureras 30 % i förskott för alla order. Därför anger hon ett procentuellt
standardvärde för förskottsbetalning.

Phyllis kräver att alla kunder ska faktureras 20 % i förskott för artikel 1100. Kunden 20000 har dålig
betalningshistorik. Därför kan kräver hon 40 % i förskottsbetalning från kund 20000 för artikel 1100. I följande
exempel visas hur du lägger upp procentuella standardvärden för förskottsbetalningar.

1. Välj ikonen  och ange Kunder och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna kortet för kund 20000 (Selangorian).

3. I fältet Förskottsbetalning % anger du 30.

4. Välj OK för att stänga kundkortet.

5. Välj ikonen  och ange Artiklar och välj sedan relaterad länk.

6. Öppna kort för kund 1100.

7. Välj åtgärden procentandelar, förskottsbetalning.

8. Fyll i de två raderna på sidan Procentandelar, förskottsbetalning för försäljning enligt nedan:



Så här kan du skriva in ett konto för utgående förskottsbetalningar i bokföringsinställningarnaSå här kan du skriva in ett konto för utgående förskottsbetalningar i bokföringsinställningarna

Skapa en order som kräver förskottsbetalning

Så här skapar du en försäljningsorder med förskottsbetalningSå här skapar du en försäljningsorder med förskottsbetalning

FÖRS.TYP FÖRS.KOD ARTIKELNR FÖRSKOTTSBETALNING %

Kund 20000 1100 40

Alla kunder 1100 20

IMPORTANTIMPORTANT
Beroende på ditt land/din region måste du också ange en skattegruppskod på snabbfliken Fakturering för
artiklarna 1000 och 1100.

9. Stäng alla sidor.

1. Välj ikonen  och ange Bokföringsinställningar och välj sedan relaterad länk.
2. Markera raden där fältet Gen. rörelsebokföringsmall anges till EXPORTERA och fältet

Produktbokföringsmall anges till DETALJ och välj sedan åtgärden Redigera.
3. På sidan Bokföringsinställningskort i fältet Förskottsbet.konto, försäljning anger du det relevanta kontot.
4. Välj OK.

I följande scenario skapar Susan, orderhandläggaren, en order medan hon pratar med en kund. Artiklarna som
kunden beställer kräver förskottsbetalning och kunden har betalat för sent förut. Därför Susan har blivit
instruerad att kräva ett fast belopp på 2 000 som förskottsbetalning för ordern.

Kunden ber att kunna få betala 35 %, vilket Susan går med på. Därför ändrar hon ordern.

Susan skapar en förskottsfaktura och skickar den till kunden.

TYP NR ANTAL

Artikel 1000 1

Artikel 1100 1

1. Välj ikonen  och ange Försäljningsorder och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.

3. I fältet Förs.kundnr. välj 20000.

4. Acceptera varningen för förfallet saldo som visas.

5. Fyll i två försäljningsrader med följande information.

Förskottsfälten på försäljningsraden är dolda som standard så du måste visa dem.

6. Kontrollera att fältet Förskottsbetalning % på raden med artikel 1000 innehåller värdet 30.
Standardvärdet hämtades från försäljningshuvudet som kopierades från kundkortet.

Fältet Förskottsbetalning % på raden med artikel 1100 innehåller värdet 40. Det är den procentsats som
du angav på sidan Procentandelar, förskottsbetalning för försäljning för artikel 1100 och kund 20000.

Mer information finns i Ange Förskottsbetalningar.



Skapa en förskottsfaktura

Så här skapar du en förskottsfakturaSå här skapar du en förskottsfaktura

NOTENOTE

Skapa ytterligare en förskottsfaktura

Så här skapar du ytterligare en förskottsfakturaSå här skapar du ytterligare en förskottsfaktura

IMPORTANTIMPORTANT

7. Välj åtgärden Statistik.

8. På snabbfliken Förskottsbetalning innehåller fältet Radbelopp, förskottsbetalning exkl. moms värdet
1 560. Om du skapar en förskottsbetalning för ordern nu, är det detta belopp som visas på fakturan.

I det här scenariot har Susan blivit instruerad att föreslå en fullständig förskottsbetalning på 2 000 för
ordern.

Beroende på ditt land/din region kan följande steg eventuellt inte utföras.

9. Ändra värdet i fältet Radbelopp, förskottsbetalning exkl. moms till 2 000 och stäng sedan sidan.

10. Kontrollera fältet Förskottsbetalning % på försäljningsraderna så ser du att det har ändrats till 40,81625.

Omräkningen inkluderar alla rader med en procentuell förskottsbetalning som är större än 0.

Nu frågar kunden om den procentuella förskottsbetalningen kan ändras till 35 %. Susans chef godkänner
ändringen.

11. På sidan Förs.order i fältet Förskottsbetalning % anger du 35.

12. Välj ja för varningen som visas. En debitering på 35 % används som procentuell förskottsbetalning för hela
ordern.

13. Bekräfta att raderna har uppdaterats.

När Susan har angett korrekta värden för förskottsbetalning av ordern skapar hon förskottsfakturan och skickar
den till kunden.

1. På sidan Försäljningsorder väljer du åtgärden Bokför förskottsfaktura.

Susan skulle välja Bokför och skriv ut faktura på förskottsbet. och skicka fakturan per post till kunden.

Följande dag ringer kunden upp Susan och ändrar ordern. Kunden vill ha två stycken av artikel 1100. Susan
öppnar ordern igen och uppdaterar den och skapar sedan ytterligare en förskottsfaktura för ordern och skickar
den till kunden.

1. På sidan Försäljningsorder väljer du åtgärden Öppna igen.

2. På raden för artikel 1100 anger du 2 i fältet Kvantitet.

Bläddra för att visa förskottsfälten. Fältet Förskottsbetalning exkl. Moms innehåller nu 630 och
Fakturabelopp, förskottsbetalning exkl. moms innehåller 315. Detta visar att det finns ytterligare
förskottsbelopp som ännu inte har fakturerats ännu.

3. Du bokför en faktura för det extra förskottsbeloppet genom att på Åtgärder i gruppen Bokföring välja
Förskottsbetalning och sedan Bokför förskottsfaktura.



Använda förskottsbetalningar

Så här bokför du betalningar mot förskottsfakturorSå här bokför du betalningar mot förskottsfakturor

Fakturera återstående belopp

Så här fakturerar du återstående beloppSå här fakturerar du återstående belopp

NOTENOTE

Gå vidare

Kunden betalar förskottsfakturan och Arnie, som arbetar på bokföringsavdelningen, registrerar betalningen och
bokför den mot förskottsfakturan.

FÄLTNAMN SKRIV IN

Dokumenttyp Betalning

Kontotyp Kund

Kontonr 20000

1. Välj ikonen  och ange Inbetalningsjournaler och välj sedan relaterad länk.

2. Fyll i journalraden med följande information.

3. Välj åtgärden Koppla transaktioner.

4. På sidan Koppla kundtransaktioner väljer du den första förskottsfakturan och väljer åtgärden Ange
Koppla till ID .

5. Upprepa det föregående steget för den andra förskottsbetalningen.

6. Välj knappen OK.

Beloppsfältet har nu fyllts i med summan av de två förskottsfakturorna.

7. Bokför journalen.

Nu har Arnie blivit informerad om att artiklarna på ordern har levererats och att ordern är klar för fakturering.
Arnie skapar fakturan för ordern.

1. Öppna försäljningsordern.
2. Välj åtgärden Leverera och fakturera och sedan knappen OK.

Normalt har leveransavdelningen redan bokfört utleveransen.

Arnie kan visa historiken för att kontrollera att försäljningfakturan har skapats som avsett.

1. Välj ikonen  och ange Bokförd försäljningsfakturor och välj sedan relaterad länk.

Den här genomgången har gått igenom hur du konfigurerar Business Central att hantera förskottsbetalningar. Du
har lärt dig hur man lägger upp standardvärden för procentuell förskottsbetalning för kunder och artiklar, och du
har också använt olika metoder för att beräkna förskottsbetalningar för en order. Du har provat att tilldela en
order ett fullständigt förskottsbelopp och du har låtit beräkna förskottsbeloppet som en procentuell del av hela
ordern.

Du har också bokfört en förskottsfaktura, skapat en andra förskottsfaktura när ordern har ändrats och bokfört



Se även

slutfakturan för det återstående beloppet.

Förskottsfunktionerna i Business Central gör det enkelt att lägga upp och använda förskottsregler för kunder och
artiklar och det gör att du kan bokföra varje betalning mot en faktura.

Fakturera förskottsbetalningar
Ekonomi
Arbeta med Business Central
Genomgång av affärsprocesser



Genomgång: Konfigurera och använda ett
arbetsflöde för godkännande av inköp
2019-10-14 • 5 minutes to read

NOTENOTE

Om den här genomgången

Förutsättningar

Situation

Du kan automatisera processen för att godkänna nya eller ändrade transaktioner, t.ex dokument, journalrader
och kundkort, genom att skapa arbetsflöden med stegen för godkännandena i fråga. Innan du skapar
godkännandearbetsflöden, måste du skapa en godkännare och ersättningsgodkännare för varje
godkännandeanvändare. Du kan också ange godkännares beloppsgränser för att definiera vilka försäljnings-
och inköpsposter de är behöriga att godkänna. Godkännandebegäranden och andra kan meddelanden skickas
som e-post eller intern anteckning. För varje inställning av godkännandeanvändare kan du också ställa in när de
tar emot meddelanden.

Förutom funktionerna i arbetsflödet Business Central, kan du integrera till Microsoft Flow för att definiera arbetsflöden för
händelser i Business Central. Observera att trots att det finns två separata arbetsflödessystem, kommer alla Flow-mallar
du skapar med Microsoft Flow läggas till i listan över arbetsflödesmallar i Business Central. Mer information finns i
Använda Business Central i ett automatiskt arbetsflöde .

Du kan konfigurera och använda arbetsflöden som kopplar affärsprocessuppgifter som ska utföras av olika
användare. Systemuppgifter, till exempel automatisk bokföring, kan inkluderas som ett steg i arbetsflöden, före
eller efter användaruppgifter. Begära och bevilja godkännande för att skapa eller bokföra nya poster är vanliga
arbetsflödessteg. Mer information finns i Arbetsflöden.

I den här genomgången tas följande aktiviteter upp:

Ställa in godkännandeanvändare.
Ställa in meddelanden för godkännandeanvändare.
Ändra och aktivera ett godkännandearbetsflöde.
Begära godkännande av en inköpsorder, som Alicia.
Ta emot ett meddelande och sedan godkänna begäran, som Sean.

Om du vill utföra den här genomgången behöver du demonstrationsföretaget CRONUS.

Sean är en super user i CRONUS. Han skapar två godkännandeanvändare. En är Alicia som representerar en
inköpsagent. Den andra är han själv som representerar Alicias godkännare. Sean ger sig själv obegränsade
godkännanderättigheter för inköp och anger sedan att han ska få meddelanden genom intern anteckning så
snart som en relevant händelse inträffar. Till slut skapar Sean det önskade godkännandearbetsflödet som en
kopia av den befintliga arbetsflödesmallen för Arbetsflöde för godkännande av inköpsorder och låter alla
befintliga händelsevillkor och svarsalternativ vara oförändrade, och aktiverar sedan arbetsflödet.

För att testa godkännandearbetsflödet loggar Stefan först in på Business Central som Alicia och begär sedan
godkännande av en inköpsorder. Sedan loggar Sean in som sig själv, ser anteckningen i sitt rollcenter, följer



Ställa in exempeldata

Ställa in godkännandeanvändareStälla in godkännandeanvändare

Så här ställer du in dig själv och Alicia som godkännandeanvändareSå här ställer du in dig själv och Alicia som godkännandeanvändare

Ställa in e-postmeddelandenStälla in e-postmeddelanden

Så här ställer du in hur och när du får meddelandeSå här ställer du in hur och när du får meddelande

Skapa godkännandearbetsflödet

Så här skapar och aktiverar du ett arbetsflöde för inköpsordergodkännadeSå här skapar och aktiverar du ett arbetsflöde för inköpsordergodkännade

länken till godkännandebegäran för inköpsordern och godkänner sedan begäran.

Innan du kan ställa in godkännandeanvändare och deras meddelandemetod måste du kontrollera att det finns
två användare i Business Central: En användare representerar Alicia. Den andra användaren, du själv,
representerar Sean. Mer information finns i Hantera användare och behörigheter.

När du har loggat in som dig själv ställer du in Alicia en godkännandeanvändare vars godkännare är du själv.
Skapa dina godkännanderättigheter och ange hur och när du får meddelande om godkännandebegäranden.

NOTENOTE

ANVÄNDAR-ID GODKÄNNAR-ID
OBEGRÄNSAD GODKÄNNANDE FÖR
INKÖP

DU Vald

ALICIA DU

1. Välj ikonen  och ange Användarinställningar för godkännande och välj sedan relaterad länk.

2. Å¨sidan Användarinställningar för godkännande väljer du åtgärden Ny.

Du måste registrera en godkännare innan du kan ställa in användare som kräver den godkännarens
godkännande. Därför måste du ställa in dig själv innan du ställer in Alicia.

3. Ställ in de två godkännandeanvändarna genom att fylla i fälten enligt beskrivningen i följande tabell.

Användaren får ett internt meddelande om begäranden att godkänna i den här genomgången. Meddelande om
godkännanden kan också ske via e-post. Mer information finns i Så här anger du när och hur användare ska
meddelas.

1. På sidan Användarinställningar för godkännande markerar du raden för dig själv och väljer sedan
åtgärden Meddelandeinställningar.

2. På sidan Konfigurera meddelanden i fältet meddelandetyp väljer du godkännande.
3. I fältet Meddelandemetod väljer du Notering.
4. På sidan Konfigurera meddelanden väljer du åtgärden Meddelandeschema.
5. På sidan Meddelandeschema i fältet Förekomst väljer du Omedelbart.
6. Välj knappen OK.

Skapa arbetsflödet för godkännande av inköpsorder genom att kopiera stegen från arbetsflödesmallen för
Arbetsflöde för godkännande av inköpsorder. Lämna de befintliga arbetsflödesstegen oförändrade och aktivera
sedan arbetsflödet.

1. Välj ikonen  och ange Arbetsflöden och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan arbetsflöden väljer du åtgärden skapa arbetsflödet från mall.



Använda godkännandearbetsflödet

Så här begär du godkännande av en inköpsorder, som Alicia.Så här begär du godkännande av en inköpsorder, som Alicia.

Så här godkänner du inköpsordern, som SeanSå här godkänner du inköpsordern, som Sean

Se även

3. På sidan arbetsflödesmallar väljer du arbetsflödesmallen kallad Godkännande av inköpsorder och
väljer sedan knappen OK.

Sidan Arbetsflöde öppnas för ett nytt arbetsflöde som innehåller all information för den valda mallen.
Värdet i fältet Kod utökas med ”-01" för att ange att det är det första arbetsflödet som skapas från
arbetsflödesmallen Arbetsflöde för godkännande av inköpsorder.

4. I huvudet på fönstret Arbetsflöde markerar du kryssrutan Aktiverad.

Använd det nya arbetsflödet för godkännande av inköpsorder genom att först logga in på Business Central som
Alicia för att begära godkännande av en inköpsorder. Logga sedan in som dig själv, visa anteckningen i
rollcentret, följ länken till godkännandebegäran och godkänn begäran.

1. Logga in som Alicia.
2. Välj ikonen  och ange Inköpsorder och välj sedan relaterad länk.
3. Markera raden för öppen inköpsorder 104001 och välj åtgärden redigera.
4. På sidan inköpsorder väljer du åtgärden Skicka godkännandebegäran.

Observera att värdet i fältet Status har ändrats till Väntar på godkännande.

1. Logga in som Sean.

2. Sök efter ett nytt meddelande från Alicia i Rollcentret på sidan Mina meddelanden.

3. När meddelandet visas på sidan Mina meddelanden väljer du värdet Godkännandetransaktion: XX,
XX i fältet Sida. Sidan Begäranden att godkänna öppnas med Alicias begäran om den markerade
inköpsordern.

4. På sidan förfrågningar att godkänna väljer du åtgärden Godkänn.

Värdet i fältet Status på Alicias inköpsorder ändras till Släppt.

Du har nu ställt in och testat ett enkelt godkännandearbetsflöde som baseras på de två första stegen i
arbetsflödet Arbetsflöde för godkännande av inköpsorder. Det är enkelt att utöka arbetsflödet så att det
automatiskt bokför Alicias inköpsorder när Sean godkänner den. För att göra det måste du aktivera arbetsflödet
Arbetsflöde för godkännande av inköpsorder, där svaret på en släppt inköpsfaktura är att bokföra den. Först
måste du ändra händelsevillkoret i det första arbetsflödessteget från (inköp) Faktura till Order.

Den generiska versionen av Business Central innehåller ett antal arbetsflödesmallar för scenarier som stöds av
programkoden. De flesta är för godkännandearbetsflöden.

Du definierar arbetsflödesvariationer genom att fylla i fält på arbetsflödesrader från fasta listor med händelse-
och svarsvärden som representerar de scenarier som stöds av programkoden. Mer information finns i Skapa
arbetsflöden.

Om ett företagsscenario kräver en arbetsflödehändelse eller ett svar som inte stöds måste en Microsoft-partner
implementera dem genom att anpassa applikationskoden. Mer information finns i Genomgång: Genomföra nya
arbetsflödeshändelser och svar i hjälpen för utvecklare och IT-proffs.

Konfigurera användare för godkännande

https://docs.microsoft.com/dynamics-nav/Walkthrough--Implementing-New-Workflow-Events-and-Responses


Konfigurera meddelanden för arbetsflödet
Skapa arbetsflöden
Använda arbetsflöden för godkännande
Arbetsflöde
Använda Business Central i ett automatiskt arbetsflöde



Genomgång: Plockning och leverans i grundläggande
lagerkonfiguration
2019-10-14 • 3 minutes to read

METOD
ANKOMMANDE
BEHANDLING LAGERPLATSER PLOCKNINGAR UTLEVERANSER

NIVÅ AV
KOMPLEXITET (SE
DESIGNDETALJER:
LAGERSTYRNINGSI
NSTÄLLNING)

A Bokföra
plockning och
utleverans från
orderraden

INTER 2

B Bokföra
plockning och
utleverans från
ett
lagerplockningdo
kument

X 3

L Bokföra
plockning och
utleverans från
ett
distributionslager
utleveransdokum
ent

X 6-4-5

D Bokföra
plockning från ett
distributionslager
plockningdokume
nt och bokföra
leveransen från
ett
distributionslager
utleveransdokum
ent

INTER INTER 6-4-5

Om den här genomgången

Obs! i den här genomgången måste utföras på ett demonstrationsföretag, med alternativet Fullständig
utvärdering - fullständig exempeldata som är tillgängliga i begränsat läge. Mer information finns i Skapa en
miljö för begränsat lägel.

I Business Central kan de utgående processerna för plockning och utleverans utföras på fyra sätt med hjälp av olika
funktionaliteter beroende på lagerkomplexitetsnivån.

Mer information finns i Designdetaljer: Avgående distributionslagerflöde.

Efterföljande genomgången visar metod B i föregående tabellen.

För grundläggande lagerkonfigurationer där lagerstället har konfigurerats att kräva plockningsbearbetning men



Roller

Förutsättningar

Situation

inte leveransbearbetning, använder du sidan Lagerplockning för att registrera och bokföra plocknings- och
leveransinformation för dina avgående källdokument. Det utgående källdokumentet kan vara en försäljningsorder,
inköpsreturorder, utgående överföringsorder eller produktionsorder med komponentbehov.

I den här genomgången tas följande aktiviteter upp:

Lägger upp lagerstället S ILVER för lagerplockning.
Skapa en försäljningsorder för kund 10000 på 30 högtalare.
Släppa försäljningsordern för lagerhantering.
Skapa en lagerplockning som baseras på ett släppt källdokument.
Registrering av lagerrörelsen från lagret och samtidigt bokföra försäljningsutleveransen för
källförsäljningsorder.

Den här genomgången innehåller arbetsuppgifter som utförs av följande användarroller:

Dist.lagerchef
Orderhandläggare
Lagerarbetare

För att kunna utföra den här genomgången behöver du:

CRONUS Sverige Ab installerad.

Gör dig själv till distributionslageranvändare på lagerstället S ILVER med följande steg:

1. Välj ikonen  och ange Dist.lager personal och välj sedan relaterad länk.
2. Välj fältet Användar-ID och välj ditt eget användarkonto på sidan Användare.
3. Ange SILVER i fältet Lagerställekod.
4. Välj fältet Standard.
Gör artikeln LS-81 tillgänglig på platsen SILVER, genom att följa nedanstående steg:

TRANSAKTIONSTYP ARTIKELNUMMER PLATSKOD LAGERPLATSKOD ANTAL

Positiv antalsjust. LS-81 SILVER S-01-0001 Obs!
Artikelns
standardlagerplats
i CRONUS

20

Positiv antalsjust. LS-81 SILVER S-01-0002 20

1. Välj ikonen  och ange Artikeljournaler och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna standardjournalen och skapa sedan två artikeljournalrader med följande information om
arbetsdatumet (23 januari).

3. Välj åtgärden Bokföra och sedan knappen Ja.

Ellen, lagerchefen i CRONUS, ställer in lagret S ILVER för grundläggande plockning där lagerarbetare behandlar
utgående beställningar var för sig. Susan, orderhandläggaren, skapar en försäljningsorder för 30 enheter av
artikeln LS-81 att levereras till kund 10000 från SILVERLAGRET. Anders, lagerarbetaren, måste kontrollera att



Lägger upp lagerstället

Så här lägger du upp lagerställenSå här lägger du upp lagerställen

Skapar försäljningsreturordern

Så här skapar du försäljningsreturordernSå här skapar du försäljningsreturordern

Plocka och leverera artiklar

Plocka och utleverera artiklar så härPlocka och utleverera artiklar så här

leveransen förbereds och levereras till kunden. Anders hanterar alla uppgifter som är involverade på sidan
Lagerplockning som automatiskt pekar på lagerplatserna där LS-81 lagras.

Inställningen av sidan Lagerställekort definierar företagets lagerflöden.

1. Välj ikonen  och ange Platser och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna lagerställekortet S ILVER.
3. Markera kryssrutan Begär plockning.

Försäljningsorder är den vanligaste typen för utgående källdokumentet.

ARTIKEL LAGERSTÄLLEKOD ANTAL

LS_81 SILVER 30

1. Välj ikonen  och ange Försäljningsorder och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.

3. Skapa en försäljningsorder för kund 10000 på arbetsdatumet (23 januari) med följande
försäljningsorderrad.

Fortsätt med att meddela lagret att försäljningsordern är klar för lagerhantering.

4. Välj åtgärden Släppa.

Anders fortsätter att plocka och leverera de sålda artiklarna.

På sidan Lagerplockning kan du hantera alla utgående distributionslageraktiviteter för ett särskilt källdokument,
t.ex en försäljningsorder.

1. Välj ikonen  och ange Lagerplockningar och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.

3. Välj fältet Källdokument och sedan Försäljningsorder.

4. Välj fältet Ursprungsnr., markera raden för försäljningen till kund 10000 och välj sedan knappen OK.

Välj alternativt åtgärden Hämta källdokument och välj sedan försäljningsordern.

5. Välj åtgärden Fyll i auto. ant. att hantera.

Alternativt, ange 10 respektive 30 i fältet Ant. att hantera på de två lagerplockningsraderna.

6. Välj åtgärden bokför, välj leverera, och välj sedan OK-knappen.

De 30 högtalarna har nu registrerats som plockade från lagerplatser S-01-0001 och S-01-0002, och en
negativ artikeltransaktion skapas som återspeglar den bokförda leveransen.



Se även
Plocka artiklar med lagerplockning
Plocka artiklar för utleverans från dist.lager
Ställa in grundläggande dist.lager med verksamhetsområden
Flytta komponenter till ett verksamhetsområde i en grundläggande lagerkonfiguration
Plocka för produktion eller montering
Flytta artiklar ad hoc i grundläggande lagerkonfigurationer
Designdetaljer: Avgående distributionslagerflöde
Genomgång av affärsprocesser
Arbeta med Business Central



Genomgång: Inleverera och införa utflöde i
avancerade lagerkonfigurationer
2019-10-14 • 5 minutes to read

METOD
ANKOMMANDE
BEHANDLING LAGERPLATSER INLEVERANSER

ARTIKELINFÖRSLA
R

NIVÅ AV
KOMPLEXITET (SE
DESIGNDETALJER:
LAGERSTYRNINGSI
NSTÄLLNING)

A Bokföra
inleverans och
lagerinförsel från
orderraden

INTER 2

B Bokföra
inleverans och
lagerinförsel från
ett
lagerinförseldoku
ment

X 3

L Bokföra
inleverans och
lagerinförsel från
ett
distributionslager
inleveransdokum
ent

X 6-4-5

D Bokföra
inleverans från
ett
distributionslager
inleveransdokum
ent och bokföra
införsel i ett
distributionslager
införseldokument

INTER INTER 6-4-5

Om den här genomgången

Obs! i den här genomgången måste utföras på ett demonstrationsföretag, med alternativet Fullständig
utvärdering - fullständig exempeldata som är tillgängliga i begränsat läge. Mer information finns i Skapa en
miljö för begränsat lägel.

I Business Central, kan de inkommande processerna för att inleverera och lagerinföra utföras på fyra sätt med
hjälp av olika funktionaliteter beroende på lagerkomplexitetsnivån.

Mer information finns i Designdetaljer: Ingående distributionslagerflöde.

Efterföljande genomgången visar metod D i föregående tabellen.

För avancerad lagerkonfigurationer där lagerstället har konfigurerats att kräva mottagningsbehandling, förutom
artikelinförselbehandling, använder du sidan Dist.lager inleverans för att registrera och bokföra kvittot med



Roller

Förutsättningar

Situation

Granska konfigurationen av VITA platsen

artiklar för flera ankommande order. När lagerinleveransen bokförs, skapas en eller flera av
artikelinförseldokument för att instruera lagerarbetare att ta det mottagna artikeln och placera dem på avsedda
ställen enligt lagerplatsinställning eller i andra lagerplatser. Den specifika placering av artiklarna registreras, när
lagerartikelinförseln är registrerade. Det ankommande källdokumentet kan vara en inköpsorder,
försäljningsreturorder, ankommande överföringsorder eller montering eller produktionsorder vars utflöde är klart
för artikelinförsel. Om kvittot skapas från en ankommande beställning, kan mer än en ankommande källdokument
hämtas för kvittot. Genom att använda den här metoden, kan du registrera många artiklar som inlevereras från
olika inkommande beställningar med ett kvitto.

I den här genomgången tas följande uppgifter upp.

Ställa in VIT lagerställe för mottagning och införsel.
Skapa och släppa två inköpsorder för fullständig lagerhantering.
Skapa och bokför ett distributionslagerinleveransdokument för åtskilliga inköpsorderrader från vissa
leverantörer.
Registrering av en lagerartikelinförsel för de inlevererade artiklarna.

Den här genomgången innehåller arbetsuppgifter som utförs av följande användarroller:

Dist.lagerchef
Inköpsagent
Mottagande personal
Lagerarbetare

För att kunna utföra den här genomgången behöver du:

CRONUS Sverige Ab installerad.
Om du vill Ange dig själv som distributionslagerpersonal på lagerstället VIT följer du de här stegen:

1. Välj ikonen  och ange Dist.lager personal och välj sedan relaterad länk.
2. Välj fältet Användar-ID och välj ditt eget användarkonto på sidan Användare.
3. Ange WHITE i fältet Lagerställekod.
4. Välj fältet Standard.

Ellen, lagerchef på CRONUS skapar två inköpsorder för tillbehörsartiklar från leverantörerna 10000 och 20000
som ska levereras till distributionslagret VIT. När leveranserna inlevereras till lagret använder Sammy, som är
ansvarig för att ta emot artiklar från leverantörer 10000 och 20000, ett filter för att skapa inleveransrader för
inköpsorder som inlevereras från de två leverantörerna. Sammy bokför artiklar som inlevererade till lagret i en
lagerinleverans och artiklarna blir tillgängliga till försäljning eller andra behov. Anders lagerarbetaren, tar
artiklarna från mottagande lagerplatsen och för in dem. Han flyttar alla enheter i sina standardlagerplatser, utom
40 av 100 inlevererade gångjärn, som han flyttar till monteringsavdelningen genom att dela, artikelinförselraden.
När Anders registrerar artikelinförsel, uppdateras lagerplatsinnehållen, och artiklarna blir tillgängliga för
plockning från lagret.

Inställningen av sidan Lagerställekort definierar företagets lagerflöden.



Om du vill granska lagerställekonfigurationenOm du vill granska lagerställekonfigurationen

Skapa inköpsorder

Så här Skapa inköpsorderSå här Skapa inköpsorder

Ta emot artiklarna

1. Välj ikonen  och ange Platser och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna lagerställekortet VIT.

3. Observera på snabbfliken Dist.lager att kryssrutan dirigerad artikelinförsel och plockning är markerad.

Det betyder att lagerstället ställts in för den högsta komplexitetsnivån, reflekterat av faktumet att alla
kryssrutor för lagerhantering på snabbfliken är markerade.

4. Observera att på snabbfliken Lagerplatser att lagerplatser anges i fälten Inlevns lagerplatskod och
Utlevns lagerplatskod.

Det betyder att, när du skapar en distributionslagerinleverans, den här lagerplatskoden kopieras till huvudet på
den distributionslagerinleveransdokument som standard, och till raderna i de resulterande
distributionslagerartikelinförslar.

Inköpsorder är den vanligaste typen för inkommande källdokumentet.

ARTIKEL LAGERSTÄLLEKOD ANTAL

70200 VIT 100 STYCK

70201 VIT 50 STYCK

ARTIKEL LAGERSTÄLLEKOD ANTAL

70100 VIT 10 CAN

70101 VIT 12 CAN

1. Välj ikonen  och ange Inköpsorder och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.

3. Skapa en inköpsorder för leverantör 10000 på arbetsdatumet (23 januari) med följande inköpsorderrader.

Fortsätt med att meddela lagret att inköpsordern är klar för lagerhantering när leverans anländer.

4. Välj åtgärden Släppa.

Fortsätt att skapa den andra inköpsordern.

5. Välj åtgärden Ny.

6. Skapa en inköpsorder för leverantör 20000 på arbetsdatumet med följande inköpsorderrader.

Välj åtgärden Släppa.

Leveranserna av artiklar från leverantörer 10000 och 20000 har anlänt till det VITA lagret, och Sammy
börjar behandla inköpsleveranserna.

På sidan Dist.lager inleverans kan du hantera flera inkommande order för källdokument, t.ex en inköpsorder.



Så här inlevererar du artiklarnaSå här inlevererar du artiklarna

Föra in artiklar i lagret

Så här för du in artiklarnaSå här för du in artiklarna

1. Välj ikonen  och ange Dist.lager inleveranser och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.

3. Ange WHITE i fältet Lagerställekod.

4. Välj åtgärden Filter för att hämta urspr.dok..

5. Ange ACCESSORY i fältet Kod.

6. I fältet Beskrivning anger du Leverantörer 10000 och 20000.

7. Välj åtgärden Ändra.

8. På snabbfliken inköp i fältet Inköpsleverantörsnrfilter anger du 10000|20000.

9. Välj åtgärden Kör. lagerinleveransen är fylld med fyra rader som representerar inköpsorderrader för de
angivna leverantörerna. Fältet Ant. att inlevereras är fyllt, eftersom du inte valde kryssrutan Fyll inte i
ant. att hantera på sidan Filter att hämta ursprungsdok..

10. Alternativt om du vill använda ett filter på det sätt som beskrivs tidigare i det avsnitt, välj åtgärden Hämta
källdokument och välj sedan inköpsorder från leverantörerna i fråga.

11. Välj åtgärden Bokföra inleverans och sedan knappen Ja.

Positiva artikeltransaktioner skapas som återspeglar de bokförda inköpsleveranserna av utrustning från
leverantörerna 10000 och 20000, och artiklar är klara att föras in i distributionslagret från den mottagande
lagerplatsen.

På sidan Dist.lager artikelinförsel kan du hantera artikelinförslar för ett specifikt
distributionslagerinleveransdokument som täcker flera källdokument. Som alla dist.lageraktivitetdokument
representeras varje artikel på dist.lager artikelinförsel av en taganderad och en platsrad. I följande procedur är
lagerplatskoden på hämtningsraderna standardlagerplatsen för inleveranser vid lagerställe VIT, W-08-0001.

1. Välj ikonen  och ange Artikelinförslar och välj sedan relaterad länk.

2. Välj det enda distributionslagerinförseldokumentet i listan, och sedan, på Startsida fliken, i Hantera grupp,
välj Redigera.

Distributionslagerinförseldokumentet öppnas med totalt åtta Ta- eller Placerarader för de fyra
inköpsorderrader.

Lagerarbetaren har fått informationen att 40 gångjärn behövs i monteringavdelningen, och han fortsätter
att dela upp den enda placeraraden för lagerplatsen W-02-0001 i monteringavdelningen där han placerar
den delen av de inlevererade gångjärnen.

3. Välj den andra raden på sidan Dist.lager artikelinförsel fönstret, raden Plats för artikel 70200.

4. I fältet Antal att hantera ändra värdet från 100 till 60.

5. På snabbfliken Rader väljer du Funktioner och sedan dela rad. En ny rad infogas för artikel 70200 med
40 i fältet Ant. att hantera.

6. Ange W-02-0001 i fältet lagerplatskod. Fältet Zonkod fylls i automatiskt.

Fortsätt med att registrera artikelinförseln.



Se även

7. Välj åtgärden Registrera artikelinförsel och sedan knappen Ja.

Mottagna tillbehör är nu införda i artikelns standardlagerplatser, och 40 gångjärn placeras i
monteringavdelningen. De inlevererade artiklarna är nu tillgängliga för plockning till intern efterfrågan, till
exempel monteringsorder eller till extern efterfrågan, till exempel försäljningsutleveranser.

Föra in artiklar med lagerartikelinförsel
Flytta artiklar i avancerade distributionslagerkonfigurationer
Designdetaljer: Ankommande distributionslagerflöde
Genomgång: Inleverera och införa utflöde i grundläggande lagerkonfigurationer
Genomgång av affärsprocesser



Genomgång: Planera leveranser manuellt
2019-10-14 • 9 minutes to read

Om den här genomgången

Roller

Förutsättningar

Situation

Obs! i den här genomgången måste utföras på ett demonstrationsföretag, med alternativet Fullständig
utvärdering - fullständig exempeldata som är tillgängliga i begränsat läge. Mer information finns i Skapa en
miljö för begränsat lägel.

Den här genomgången demonstrerar processen för att planera leveransorder som uppfyller efterfrågan. Du kan
inleda leveransplaneringen vid fasta tidpunkter, exempelvis varje morgon eller varje måndag, eller när du får ett
meddelande från försäljningsavdelningen eller produktionen, beroende på typen av efterfrågan. I den här
genomgången använder du sidan Orderplanering, som är ett enkelt leveransplaneringsverktyg som bygger på
manuellt beslutsfattande snarare än parameterbaserad automatisk planering.

I den här genomgången tas följande aktiviteter upp:

Planera en inköpsorder för komponenter till produktionen.
Planera en överföringsorder för att uppfylla försäljningsbehov.
Planera en produktionsorder för en artikel med flera nivåer.

Den här genomgången innehåller arbetsuppgifter som utförs av följande användarroller:

Produktionsplanerare
Inköpsagent
Försäljningsorderhandläggare

Innan du påbörjar genomgången måste du installera Business Central. Följande ändringar måste göras i
databasen:

Ta bort alla befintliga försäljningsorder på cyklar.
Skapa en försäljningsorder på tio cyklar på lagerstället BLÅ.
Ta bort alla planerade och fast planerade produktionsorder. Ta inte bort påbörjade order med transaktioner som
redan har bokförts.

En regel är att de data som föreslås i genomgången ska användas eftersom dessa data har alla nödvändiga poster.

Eduardo är produktionsplanerare på ett litet tillverkande företag och håller på att planera produktions- och
inköpsorder för att uppfylla behov.

Eftersom produkternas produktstrukturer har få nivåer och orderflödet är relativt lågt använder Eduardo sidan
Orderplanering för att manuellt skapa leveransorder, en produktnivå i taget.

I en mer komplex produktionsmiljö används planeringsförslaget för att planera leveranser baserat på parametrar
som omplaneringsperiod, säkerhetsledtid, beställningspunkt och batch-beräkningar av den sammanställda



Ställa in exempeldata

Använda sidan Orderplanering
Så här använder du sidan OrderplaneringSå här använder du sidan Orderplanering

Planera en inköpsorder för att uppfylla behov av komponenter

Så här planerar du en inköpsorder för att uppfylla komponentbehovet i produktionenSå här planerar du en inköpsorder för att uppfylla komponentbehovet i produktionen

efterfrågan på alla produktnivåer.

Standarddemonstrationsföretaget CRONUS har för närvarande en stor mängd oplanerad efterfrågan. Under de
olika planeringsaktiviteterna i den här genomgången måste du avvika från det realistiska verksamhetsflödet
genom att ignorera efterfrågan med tidiga förfallodatum och i stället använda efterfrågan med senare
förfallodatum.

1. Välj ikonen  och ange Orderplanering och välj sedan relaterad länk.

När sidan Orderplanering har öppnats måste en plan beräknas för att visa den nya efterfrågan sedan den
senaste beräkningen.

2. Välj åtgärden Skapa inköpsförslag.

Planeringssystemet analyserar alla ny behov som har tillkommit, exempelvis ny försäljning, förändrad
försäljning och produktionsorder.

Den kvantitet som behövs för respektive efterfrågerad beräknas utifrån den totala tillgången. Beräkningen
görs per order. Det betyder att den order som innehåller efterfrågan med det tidigaste förfallodatumet eller
utleveransdatumet beräknas först. Därefter beräknas ytterligare efterfrågerader i samma ordning, oavsett
förfallodatum eller utleveransdatum.

3. Se till att sidan Orderplanering är maximerad och att kolumnfälten har lagom storlek för att alla
standardfältnamn ska synas.

När beräkningen är slutförd visas alla ej uppfyllda behov i sidan som reducerade orderrader sorterade efter
behovsdatum.

Lägg märke till att CRONUS har flera order med ej uppfyllda behov. Varje planeringsrad i fetstil motsvarar
en order, försäljningsorder eller produktionsorder, inklusive minst en orderrad med otillräcklig tillgång.

4. I fältet Visa behov som väljer du filtret Alla behov.

I fältet Behovstyp kan du välja vilka ordertyper som du vill visa.

Order som inte har några problem med tillgången visas inte. Om det inte finns några order när en plan
beräknas visas ett meddelande och inga planeringsrader visas.

I den här proceduren skapar du en inköpsorder på komponenter som behövs för produktionen.

1. Expandera den första raden (välj +-symbolen).

2. Välj den första behovsraden med artikel LSU-15, och välj sedan åtgärden visa dokument.

3. Stäng produktionsordern och återgå till sidan Orderplanering.

4. I fältet Återanskaffningssystem väljer du Inköp.

Standardvärdet är från artikelkortet, eller lagerställeenhetskortet, men det går att ändra till något av
följande tre alternativ:



Planera en överföringsorder för att uppfylla försäljningsbehov

Så här planerar du en överföringsorder för att uppfylla försäljningsbehovSå här planerar du en överföringsorder för att uppfylla försäljningsbehov

NOTENOTE

Inköp – Om du vill skapa en inköpsorder.
Överföring – Om du vill skapa en överföringsorder.
Prod.order – Om du vill skapa en produktionsorder.

5. I fältet Leverera från måste du välja något av följande alternativ enligt det återanskaffningssystem som du
har markerat:

Leverantör – För inköp
Lagerställe – för överföringar

Om inte fältet fylls i visas ett felmeddelande när du försöker skapa leveransorderna.

Om komponenterna har ett standardleverantörsnummer på artikelkorten är raderna förinställda.

6. Välj fältet Leverera från.

7. På sidan Artikelns leverantörskatalog väljer du åtgärden Ny och sedan leverantör 30000.

8. Välj knappen OK om du vill återvända till sidan Orderplanering.

9. Kopiera leverantörsnummer 30000 till de andra raderna för högtalarkomponenterna på den här
produktionsordern.

Du är nu redo att skapa en inköpsorder.

10. Välj åtgärden Skapa order. Sidan Skapa leveransorder öppnas.

11. På snabbfliken Orderplanering, i fältet Skapa order för väljer du alternativet Aktiv order.

12. På snabbfliken Alternativ, i fältet Skapa inköpsorder, väljer du alternativet Skapa inköpsorder.

13. Välj knappen OK för att skapa inköpsorder för alla komponenterna på ordern.

Inköpsorder skapas och sparas som de sista orderna i listan över inköpsorder.

I den här proceduren planerar du för behov från en försäljningsorder. Behovsraderna motsvarar försäljningsrader
och inte komponentrader som vid efterfrågan från produktion.

NOTENOTE

1. Flytta markören till planeringsraden för order 2008.

2. Expandera raden och flytta markören till behovsraden.

Försäljningsorder 2008 avser tio högtalare, artikel LS-120 som har beställts av John Haddock Insurance
Co.

Artikelns definierade återanskaffningssystem och standardleverantör visas.

Längst ned på sidan finns fyra informationsfält. I fältet Tidigast disponibelt den syns det att de tio delar som
behövs kommer att vara disponibla, genom en ankommande leveransorder, nio dagar senare än det aktuella
förfallodatumet. Om det är för sent för kunden innehåller fältet Disponibelt för överföring tretton enheter av
samma artikel på ett annat lagerställe. Det betyder att du behöver planera för artikeltillgången.



Planera en produktionsorder med flera nivåer för att uppfylla
försäljningsbehov

Så här planerar du produktion i flera nivåer för att uppfylla försäljningsbehovSå här planerar du produktion i flera nivåer för att uppfylla försäljningsbehov

Så här planerar du en särskild produktionsorderSå här planerar du en särskild produktionsorder

NOTENOTE

3. Välj fältet Disponibelt för överföring för att öppna sidan Hämta alternativ leverans.

4. Välj knappen OK för att boka de tio artiklar som är tillgängliga.

På behovsraden har det föreslagna inköpet bytts ut mot en överföring från lagerstället GRÖN. Med funktionen
Skapa order skapas en överföringsorder från GRÖN till det lagerställe där behovet finns. Fältet Ersättningar finns
fungerar på samma sätt.

5. Välj åtgärden Skapa order. Sidan Skapa leveransorder öppnas.

6. På snabbfliken Orderplanering, i fältet Skapa order för väljer du alternativet Aktiv order.

7. På snabbfliken Alternativ, i fältet Skapa överföringsorder, väljer du alternativet Skapa
överföringsorder.

8. Välj knappen OK för att skapa överföringsordern som gör att försäljningsordern kan uppfyllas.

Överföringsordern skapas och sparas i listan som den sista ordern i listan över öppna överföringsorder.

I den här proceduren planerar du att uppfylla försäljningsbehovet av en tillverkad artikel med flera produktnivåer
som var och en ger upphov till beroende produktionsbehov.

1. Markera planeringsraden med försäljningsbehov för order 1001 som skapades tidigare under
förutsättningar.

Det här behovet är en försäljningsrad, men artikeln har ett definierat återanskaffningssystem, Prod.order.
Fortsätt genom att lägga till en extra klocka i varje cykels komponentbehov.

2. På sidan Komponenter väljer du åtgärden Planeringskomponenter.

3. På raden för klockan (Bell) ändrar du fältet Antal per från 1 till 2.

4. På sidan Orderplanering kan du överväga planeringsalternativen. I det här fallet har du inga alternativ,
ingen överföring, ersättning eller sen leverans. Du måste skapa den föreslagna leveransordern, en
produktionsorder.

5. Välj åtgärden Skapa order för att skapa produktionsordern.

På sidan Orderplanering kan du lägga märke till att planeringsraden för försäljningsordern 1001 inte
längre finns och att det ursprungliga försäljningsbehovet är uppfyllt.

6. Stäng sidan Orderplanering.

Nu kan du välja att stanna kvar i den här vyn och slutföra alla planeringsaktiviteter. Istället ska du nu ikläda
dig rollen som produktionsplanerare genom att gå till produktionsordern som du skapade, och öppna sidan
Orderplanering.

Som produktionsplanerare måste du planera en särskild produktionsorder.

1. Öppna produktionsordern 101001 på tio cyklar som du precis har skapat med funktionen Skapa order.

2. Öppna sidan Prod.order - komponenter för att kontrollera att den extra klockan återges i



produktionsordern.

3. Välj åtgärden Planerad.

Sidan Orderplanering öppnas i en vy som är alltid filtrerad efter specifika produktionsbehov. Det går inte
att göra ändringar i fönstret. Du måste beräkna en plan innan du kan se ytterligare behov.

4. Välj åtgärden Skapa inköpsförslag.

Lägg märke till att fyra nya produktionsorder visas som oplanerat produktionsbehov härlett från order
101001. De nya raderna representerar nytt produktionsbehov från de delprodukter som måste skapas för
att producera ordern.

5. Välj åtgärden Expandera alla för att visa en översikt över allt produktionsbehov för produktionsordrarna.

Om du vill ha mer information om behovsraderna kan du lägga till fälten Efterfrågekvantitet och
Disponibelt efterfrågat antal i din vy.

Nu måste du leverera tio enheter av varje komponent.

Lägg märke till att fyra av behovsraderna har återanskaffningssystemet Prod.order. Dessa fyra delprodukter
representerar cykelns andra produktnivå.

Standardinställningarna för återanskaffning är redan ifyllda och du kan fortsätta med att skapa order.

6. Välj åtgärden Skapa order.

Innan du klickar på OK bör du notera texten på snabbfliken Orderplanering. Den här texten är viktig
eftersom du vet att cykeln har flera producerade komponenter, delmontage, i sin produktstruktur som kan
behövas när du skapar produktionsordern.

7. På sidan Skapa leveransorder, i fältet Skapa order för, väljer du alternativet Alla rader och väljer sedan
OK för att skapa produktionsorder för den andra produktnivån.

Lägg märke till att produktionsbehovet på högsta nivån för produktionsorder 101001 inte längre finns. Det
innebär att det ursprungliga produktionsbehovet av delprodukterna har åtgärdats genom planeringen.

På sidan Orderplanering kan du beräkna en plan igen för att planera för cykelstrukturen.

8. Välj åtgärden Skapa inköpsförslag för att Skapa inköpsförslagen på nytt enligt instruktionerna i den
inbäddade hjälptexten.

De två nya raderna representerar ytterligare produktionsbehov härlett från de delprodukter som planerades
i föregående steg. Vi rekommenderar att du skapar två produktionsorder för att leverera hjulnaven, en för
10 framnav och en för 10 baknav.

9. Välj åtgärden Expandera alla för att visa en översikt över allt produktionsbehov för de två
produktionsordrarna.

Den föreslagna leveransplanen anger att totalt fyra inköpsorder kommer att skapas för komponenterna. Du
bestämmer dig för att skapa de föreslagna orderna.

10. Välj åtgärden Skapa order.

11. I fältet Skapa order för, markera alternativet Alla rader och välj sedan OK. Kontrollera om det finns
ytterligare behov för produktion av den överordnade artikeln, cykeln, som säljs på försäljningsorder 1001.

12. Välj åtgärden Skapa inköpsförslag.

Meddelandet tyder på att alla artiklar som behövs nu är levererade. Kontrollera de fast planerade
produktionsorder som skapas.



Se även

13. Välj ikonen  och ange Fasta planerade prod.order och välj sedan relaterad länk.

Stäng sidan Fasta planerade prod.order för att se hur starttider och sluttider för enskilda order har
planerats enligt produktstrukturen. Komponenterna på den lägsta nivån tillverkas först. Därför måste du
planera order i flera nivåer, vilket framgår av den här planeringsprocessen.

Genomgång av affärsprocesser
Genomgång: Planera leveranser automatiskt



Genomgång: Planera leveranser automatiskt
2019-10-14 • 12 minutes to read

Om den här genomgången

Roller

Obs! i den här genomgången måste utföras på ett demonstrationsföretag, med alternativet Fullständig
utvärdering - fullständig exempeldata som är tillgängliga i begränsat läge. Mer information finns i Skapa en
miljö för begränsat lägel.

Begreppen "kör planering" eller "kör nettobehov" syftar på beräkningen av produktionsprogrammet och
materialbehovsplan (nettobehov), baserat på faktiska behov och behovsprognoser.

Nettobehov är beräkningen av en produktionsplan baserat på faktiskt behov och efterfrågeprognosen.
Beräkningen av produktionsprogrammet används för slutartiklar som har en prognosrad eller en
försäljningsorderrad. Dessa artiklar kallas för "nettobehovsartiklar" och identifieras dynamiskt när beräkningen
startar.
Produktionsplan är beräkningen av materialbehov baserat på faktiskt behov av komponenter och
efterfrågeprognosen på komponentnivå. Produktionsplanen beräknas endast för artiklar som inte är
nettobehovsartiklar. Det övergripande syftet med produktionsplanen är att tillhandahålla tidsfasade formella
planer, utifrån artikel, för att leverera rätt artikel i rätt tid, på rätt plats och i rätt antal.

De planeringsalgoritmer som används för både nettobehov och produktionsplanen är identiska.
Planeringsalgoritmerna använder nettoberäkning, återanvändning av befintliga leveransorder samt
åtgärdsmeddelanden. Planeringssystemprocessen används för att söka efter vad som behövs eller kommer att
behövas (efterfrågan) och vad som finns i lager eller förväntas finnas i lager (tillgång). När de här kvantiteterna
nettoberäknas mot varandra visas åtgärdsmeddelanden i planeringsförslaget. Åtgärdsmeddelanden är förslag på
att skapa en ny leveransorder, att ändra en leveransorder (kvantitet eller datum) eller att annullera en befintlig
leveransorder. Leveransorder kan vara produktionsorder, inköpsorder eller överföringsorder. Mer information
finns i Designdetaljer: Leveransplanering

Planeringsresultatet beräknas delvis utifrån behovs- och utbudsuppsättningarna i databasen och delvis utifrån
inställningarna för lagerställeenhetskort eller artikelkort, produktstrukturer och verksamhetsföljder.

I den här genomgången visar vi hur du använder leveransplaneringssystemet för att automatiskt planera alla
inköps- och produktionsorder som krävs för att producera 15 touringcyklar som behövs för att uppfylla olika
försäljningsorder. För att genomgången ska bli så tydlig och realistisk som möjligt har antalet planeringsrader
begränsats genom att filtrera bort alla övriga behovs- och leveransuppsättningar i demoföretaget CRONUS
Sverige AB, utom försäljningsbehovet vid försäljningsställe BLÅ.

I den här genomgången tas följande aktiviteter upp:

Skapa en försäljningsorder och beräkna en fullständig leveransplanering.
Visa planeringsparametrar och orderspårningsposter bakom planeringsraderna.
Automatiskt skapa föreslagna leveransorder.
Skapa nytt försäljningsbehov och planera om därefter.

Produktionsplanerare
Inköpsagent



Förutsättningar

Situation

Förbereda exempeldata

Så här skapar du lagerställeenheterSå här skapar du lagerställeenheter

Så hör kan du ändra de valda planeringsparametrarnaSå hör kan du ändra de valda planeringsparametrarna

För att kunna utföra den här genomgången behöver du:

Demoföretaget CRONUS Sverige AB.
Kunna ändra olika inställningsvärden för artiklar genom att följa stegen i avsnittet “Förbereda exempeldata“
senare i den här genomgången.

Kunden Fotograferna AB beställer fem touringcyklar för utleverans 2014-02-05 (5 februari).

Eduardo, produktionsplaneraren, utför den rutinmässiga leveransplaneringen till den första veckan i februari 2014.
Han filtrerar på det egna lagerstället, BLÅ, och anger ett planeringsintervall på arbetsdatumet 2014-01-23 till
2014-02-07 innan han beräknar en första leveransplanering.

Det enda behovet den veckan är för Fotograferna AB:s försäljningsorder. Eduardo ser att ingen av
planeringsraderna har någon varning och han fortsätter att skapa leveransorder utan ändringar för de föreslagna
planeringsraderna.

Nästa dag, innan någon av de ursprungliga leveransordrarna har påbörjats eller bokförts blir Eduardo underrättad
om att en annan kund har beställt tio touringcyklar för utleverans 2014-02-12. Han gör en ny beräkning för att
justera leveransplaneringen för att få med behovsändringen. Omberäkningen resulterar i en
nettoändringsplanering som innehåller förslag på ändringar av både datum och kvantitet för en del av de
leveransorder som skapades vid den första körningen.

Under de olika planeringsstegen slår Eduardo upp de order som berörs och använder funktionen Orderspårning
för att kontrollera vilka behov som täcks av vilka leveranser.

Skapa lagerställeenheter för touringcykeln och ett val av dess komponenter, artikelnumren 1001 till 1300. (Vissa
komponenter exkluderas för att förenkla procedurer.) Justera planeringsparametrarna för de valda
komponenterna för att ge mer transparenta planeringsresultat.

1. Öppna artikelkort för artikel 1001, touringcykel.
2. Välj åtgärden Skapa lagerställeenhet.
3. På sidan Skapa lagerställeenhet lämnar du alla alternativ och filter oförändrade och klickar sedan på OK.
4. Upprepa steg 1 till 3 för alla artiklar i nummerintervallet 1100 till 1300.

PARTIFORMNINGSMETOD SÄKERHETSLAGER
PARTIACKUMULERINGSPERI
OD OMPLANERINGSPERIOD

Parti-för-parti Tomt 2V 2V

1. Välj ikonen  och ange Lagerställeenheter och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna det BLÅ lagerställeenhetskortet för artikeln 1100, framhjul.

3. Fyll i fälten på snabbfliken Planering enligt beskrivningen i följande tabell.

4. Upprepa steg 2 och 3 för alla lagerställeenheter i nummerintervallet 1100 till 1300.

Nu är du klar med att förbereda exempeldata för genomgången.



Skapa en fullständig leveransplanering

Så här skapar du försäljningsreturordernSå här skapar du försäljningsreturordern

Så här skapar du en fullständig plan för att tillfredsställa behovet vid lagerstället BLÅSå här skapar du en fullständig plan för att tillfredsställa behovet vid lagerstället BLÅ

Beräkna nettobehov för att ta med underliggande komponentbehovBeräkna nettobehov för att ta med underliggande komponentbehov

När en ny försäljningsorder på fem touringscyklar inkommer börjar Ricardo med planeringsprocessen genom att
ange inställningar, filter och planeringsintervall för att exkludera alla övriga behov utom de för den första veckan i
februari på plats BLÅTT. Han börjar med att beräkna ett produktionsprogram inom filtren, och fortsätter sedan
med att beräkna en fullständig leveransplanering för alla behov på lägre nivå (nettobehov).

FÖRS.KUNDNAMN UTLEVERANSDATUM ARTIKELNR LAGERSTÄLLE ANTAL

Fotograferna AB 02-05-2014 1001 BLÅ 5

1. Välj ikonen  och ange Försäljningsorder och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.

3. På sidan Försäljningsorder kan du fylla i fälten enligt beskrivningen i följande tabell.

4. Acceptera tillgänglighetsvarningen och klicka på Ja för att registrera det nya efterfrågade antalet.

SKAPA
INKÖPSFÖRSLAG STARTDATUM SLUTDATUM VISA RESULTAT:

BEGRÄNSA TOTALER
TILL

MPS = Ja

MRP = Nej

01-23-2014

(arbetsdatum)

02-07-2014 1001..1300 Lagerställefilter =
BLÅ

1. Välj ikonen  och ange Planeringsförslag och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Beräkna fullständig plan.

3. På sidan Skapa inköpsförslag - planeringsförslag fyll i fälten enligt beskrivningen i följande tabell.

4. Klicka på OK för att starta planeringskörningen.

En planeringsrad skapas med kalkylarket att en planerad produktionsorder ska skapas för att producera de
tio touringcyklarna, artikel 1001, senast den 2014-02-05, som är försäljningsorderns utleveransdatum.

I nästa steg verifierar du att den här planeringsraden hör till Fotograferna AB:s försäljningsorder genom att
använda funktionen Orderspårning, som dynamiskt länkar behov till deras planerade leveranser.

5. Markera nya planeringsraden och klicka sedan på Orderspårning.

6. På sidan Orderspårning väljer du åtgärden Visa.

Försäljningsordern för de fem touringcyklarna till kund nummer 10000 2014-02-05 visas.

7. Stäng sidorna Förs.order och Orderspårning.

1. Välj ikonen  och ange Planeringsförslag och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Beräkna fullständig plan.

3. På sidan Skapa inköpsförslag - planeringsförslag fyll i fälten enligt beskrivningen i följande tabell.



Analysera planeringsresultatet

Visa orderspårningsposter för artikel 1300Visa orderspårningsposter för artikel 1300

Så här kan du kontrollera planeringsparameternSå här kan du kontrollera planeringsparametern

Visa fler orderspårningstransaktionerVisa fler orderspårningstransaktioner

BERÄKNA STARTDATUM SLUTDATUM VISA RESULTAT:
BEGRÄNSA TOTALER
TILL:

MPS = Ja

MRP = Ja

01-23-2014 02-07-2014 1001..1300 Lagerställefilter =
BLÅ

4. Klicka på OK för att starta planeringskörningen.

Totalt 14 planeringsrader skapas med förslag på leveransorder för alla de behov som försäljningsordern för
touringcyklarna vid lagerstället BLÅ representerar.

Eduardo vill analysera de föreslagna kvantiteterna och visar detaljer på valda planeringsrader för att visa
orderspårningsposter och planeringsparametrar.

På sidan Planeringsförslag observera att kolumnen Förfallodatum i planeringsförslaget har planerats
baklänges, från försäljningsorderns förfallodatum, 2014-02-05. Tidslinjen börjar på den översta planeringsraden
med produktionsordern för att producera de färdiga touringcyklarna. Tidslinjen slutar vid nedersta
planeringsraden med inköpsordern för en av artiklarna på lägsta nivå, 1255, Sockel baksida, som förfaller 2014-
01-30. Som planeringsraden för artikeln 1251, axelbakhjulet, representerar raden en inköpsorder för
komponenter som förfallit på startdatumet för den producerade överordnade undermonteringsartikeln 1250, som
i sin tur är förfallet 02-03-2014. Genom hela kalkylarket kan du se att alla underliggande artiklar har förfallit på
startdatumet för sina överordnade artiklar.

Planeringsraden för artikeln 1300, Kedjemont, föreslår tio enheter. Detta avviker från de fem styckena som vi
förväntas behöva för att uppfylla försäljningsorder. Fortsätt med att visa dessa beställningsspårningposter.

1. Markera planeringsraden för artikeln 1300 och klicka sedan på Orderspårning.

De två raderna på sidan Orderspårning visar att fem enheter kan spåras från planeringsraden (den första
orderspårningsraden) till försäljningsorder 1001 (andra orderspårningsraden). De sista fem enheter som
föreslås på planeringsraden är inte kopplade till någon dokumentrad, utan till en planeringsparameter, en
prognostransaktion eller en avropsorderpost. De här ospårade kvantiteterna summeras i fältet Antal, inte
spårade längst upp på sidan Orderspårning.

2. Välj fältet ej spårat antal.

På sidan Planeringselement, inte spårat visas att artikeln 1300 använder en planeringsparameter, Min.
partistorlek, som är 10,00. Därför står planeringsraden för tio enheter totalt, där endast fem kan spåras till
ett behov. De sista fem enheterna är en ospårad kvantitet som tillfredsställer planeringsparametern. Fortsätt
för att granska planeringsparametrar.

1. På sidan Ej spårade planeringselement markerar du orderspårningsraden för artikel 1300.
2. Välj fältet Artikelnr och välj sedan Avancerat.
3. På sidan artikellista väljer du åtgärden Lagerställeenheter.
4. På sidan Lagerställeenhetslista öppnar du det BLÅ lagerställeenhetskortet.
5. Expandera snabbfliken Planering och lägg märke till att fältet Min. partistorlek har värdet 10.
6. Stäng alla sidor utom sidan Planeringsförslag.

1. Markera planeringsraden för artikeln 1110 rim och klicka sedan på Orderspårning.



Verkställa åtgärdsmeddelanden

Så här skapar du de föreslagna leveransordrarna automatisktSå här skapar du de föreslagna leveransordrarna automatiskt

Skapa en nettoförändringsplanering

Sidan Orderspårning visar att fem fälgar behövs för varje produktionsorder för fram- och bakhjul
respektive.

Samma orderspårning avser planeringsraderna för artiklarna 1120 och 1160 1170. För artikel 1120 fältet
kvantitet per på produktionsstrukturen av varje hjul är 50 datorer, vilka leder till ett behov av totalt 100.

Planeringsraden för artikeln 1150 för sex stycken verkar ojämn. Fortsätt med att analysera.

2. Markera planeringsraden för artikeln 1150 och klicka sedan på Orderspårning.

Sidan Orderspårning visar att fem enheter spåras till framhjulet, och en enhet är inte spårats. Fortsätt med
att visa det ospårade antalet.

3. Välj fältet ej spårat antal.

Sidan ej spårade planeringselement visar att artikeln 1150 använder planeringsparametern
Partistorleksmultipel, på 2,00, vilket anger att när artikeln beställdes, måste det vara i kvantiteter som är
delbara med 2. Den närmaste kvantiteten för 5 som är delbar med 2 blir 6.

Samma beställningsspårning gäller för planeringsraderna för de främre navkomponenterna, artiklarna
1151 och 1155, förutom att varje behov multipliceras med kassationsprocenten som har angetts för
artikeln 1150 i fältet Kassationsprocent på kortet.

Nu är du klar med analysen av den ursprungliga leveransplaneringen. Lägg märke till att kryssrutan Acceptera
åtgärdsmeddelande är markerad på alla planeringsrader vilket visar att de är klara att omvandlas till
leveransorder.

Nästa steg för Eduardo blir att omvandla de föreslagna planeringsraderna till leveransorder genom att använda
funktionen Skapa order från planering.

PRODUKTIONSORDER INKÖPSORDER ÖVERFÖRINGSORDER

Fast planerad Skapa inköpsorder Skapa överföringsorder

1. Markera kryssrutan Acceptera åtgärdsmeddelande på planeringsraderna med en varning av typen
undantag.

2. Välj den Verkställ åtgärdsmeddelande åtgärd.

3. På sidan Skapa order från planering fyller du i följande fält.

4. Klicka på OK för att skapa alla de föreslagna leveransordrarna automatiskt.

5. Stäng den tomma sidan Planeringsförslag.

Nu är du klar med den första beräkningen, analysen och skapandet av en leveransplanering för behovet vid
lagerstället BLÅ under första veckan i februari. I följande avsnitt beställer en annan kund tio touringcyklar, vilket
tvingar Eduardo att planera om.

Nästa dag, innan någon leveransorder har påbörjats eller bokförts, anländer en ny försäljningsorder från Libros
AB för tio touringcyklar med leveransdatum 2014-02-12. Eduardo blir underrättad om det här nya behovet och
fortsätter genom att planera om för att justera den aktuella leveransplaneringen. Eduardo använder funktionen
Nettoförändringsplanering för att beräkna endast de förändringar som görs i behovet eller leveransen sedan den



Så här skapar du nytt försäljningsbehov och planerar om därefterSå här skapar du nytt försäljningsbehov och planerar om därefter

Analysera det ändrade planeringsresultatet

senaste planeringskörningen. Dessutom utökar han planeringsperioden till 2014-02-14 så att den även omfattar
den nya försäljningsefterfrågan den 2014-02-12.

I planeringssystemet beräknas det bästa sättet att täcka behovet för de här två identiska produkterna, t.ex. att slå
samman vissa inköps- och produktionsorder, omplanera andra order och skapa nya order vid behov.

FÖRS.KUNDNAMN UTLEVERANSDATUM ARTIKELNR LAGERSTÄLLE ANTAL

Libros S.A. 02-12-2014 1001 BLÅ 10

SKAPA
INKÖPSFÖRSLAG STARTDATUM SLUTDATUM VISA RESULTAT:

BEGRÄNSA TOTALER
TILL

MPS = Ja

MRP = Ja

01-23-2014 02-14-2014 1001..1300 Lagerställefilter =
BLÅ

1. Välj åtgärden Ny.

2. På sidan Försäljningsorder kan du fylla i fälten enligt beskrivningen i följande tabell.

3. Acceptera tillgänglighetsvarningen och klicka på Ja för att registrera det efterfrågade antalet.

4. Fortsätter genom att planera om genom att justera den nuvarande leveransplaneringen.

5. Välj ikonen  och ange Planeringsförslag och välj sedan relaterad länk.

6. Välj åtgärden Beräkna nettoförändringsplan.

7. På sidan Skapa inköpsförslag - planeringsförslag fyll i fälten enligt beskrivningen i följande tabell.

8. Klicka på OK för att starta planeringskörningen.

Totalt 14 planeringsrader skapas. Lägg märke till att i den första planeringsraden så innehåller fältet
Åtgärdsmeddelande Ny, fältet Antal 10, och fältet Förfallodatum visar 14-02-12. Den här nya raden för den
översta överordnade artikeln, 1001, Touringcykel, har skapats eftersom artikeln använder partiformningsmetoden
Order, vilket innebär att den måste levereras genom en en-till-en-relation i förhållande till behovet, d.v.s.
försäljningsordern på tio enheter.

Nästa två planeringsrader är produktionsordrarna för touringcyklarnas hjul. Varje befintlig beställning av fem, i
Ursprungligt antalökas till 15, i fältet Antal. Båda produktionsbeställningarna har oförändrade förfallodatum,
vilket visas i fältet Åtgärdsmeddelande som innehåller Ändra antal. Så är också fallet för planeringsraden för
artikel 1300 utom dess orderavrundning till närmaste tiotal för spårad efterfrågan för 15 enheter upp till 20.

Alla andra planeringsrader har åtgärdsmeddelandet Planera & ändra antal. Detta betyder att förutom att öka
kvantiteten så har förfallodatumen flyttats i förhållande till leveransplaneringen för att innefatta det extra antalet i
den tillgängliga produktionstiden (kapaciteten). Inköpta komponenter planeras om och ökas för att uppfylla
produktionsorder. Fortsätt med att analysera den nya planen.

Eftersom alla parti-för-parti-planerade artiklar i filtret, 1100 till 1300, har en omplaneringsperiod på två veckor,
ändras deras befintliga leveransorder för att uppfylla det nya behovet, som uppstår under de angivna två
veckorna.

Flera planeringsrader multipliceras enkelt med tre för att ge 15 touringcyklar i stället för 5, och förfallodatumen
flyttas tillbaka för att ge de ökade antalet till försäljningsorderns utleveransdatum till Fotograferna AB. För dessa



Visa orderspårningsposter för artikel 1250Visa orderspårningsposter för artikel 1250

Visa en befintlig orderVisa en befintlig order

Se även

planeringsrader kan alla kvantiteter spåras. De återstående planeringsraderna ökas med tio stycken förutom att
deras förfallodatum flyttas. För dessa planeringsrader är en del av antalen ospårade på grund av olika
planeringsparametrar. Fortsätt med att visa några av dessa beställningsspårningposter.

1. Markera planeringsraden för artikeln 1250 och klicka sedan på Orderspårning.

De sju raderna på sidan Orderspårning visar att fem och tio stycken spåras via bak hjulet till de
touringcyklarna på de två försäljningsorder respektive.

De sista fem styckena är inte spårade. Fortsätt med att analysera.

2. Välj fältet ej spårat antal.

På sidan Planeringselement, inte spårat visas att artikeln 1250 använder en planeringsparameter,
Partistorleksmultipel som är 10,00. Därför är planeringsraden för 20 enheter totalt för att avrunda till
faktiskt behov upp till närmaste tal som är delbart med 10. De sista fem enheterna är en ospårad kvantitet
som tillfredsställer planeringsparametern.

3. Stäng alla sidor utom sidan Planeringsförslag.

1. På planeringsraden för artikel 1250 klickar du på fältet Ref. ordernr. .
2. På sidan Fast planerad prod.order för Baknav. Den befintliga beställningen på tio stycken, som du skapade i

den första planläggningskörningen, öppnas.
3. Stäng den fasta planerade produktionsorder.

Nu är du klar med genomgången av hur du använder planeringssystemet för att automatiskt upptäcka behov,
beräkna lämpliga leveransorder i enlighet med behovet och planeringsparametrar och sedan automatiskt skapa
olika typer av leveransorder med passande datum och antal.

Genomgång av affärsprocesser
Genomgång: Planera leveranser manuellt
Designdetaljer: Leveransplanering



Genomgång: Sälja, sammanställa och leverera satser
2019-10-14 • 16 minutes to read

Om den här genomgången

Ställa in monteringsartiklarStälla in monteringsartiklar

Sälja anpassade monteringsartiklarSälja anpassade monteringsartiklar

Planering för monteringsartiklarPlanering för monteringsartiklar

Obs! i den här genomgången måste utföras på ett demonstrationsföretag, med alternativet Fullständig
utvärdering - fullständig exempeldata som är tillgängliga i begränsat läge. Mer information finns i Skapa en
miljö för begränsat lägel.

För att stödja just-i-tid-lager och kapaciteten för att anpassa produkter till kundförfrågan, kan monteringsorder
automatiskt skapas och kopplas så snart försäljningsorderraden skapas. Kopplingen mellan försäljningsbehov och
monteringsleverans hjälper försäljningsorderhandläggare att anpassa monteringsartikeln och lova leveransdatum
utifrån komponentens tillgänglighet. Monteringsförbrukning och monteringsutflöde bokförs dessutom
automatiskt tillsammans med utleveransen av den kopplade försäljningsordern.

Det finns särskilda funktioner för att styra leverans av montering mot kundorder, både i grundläggande och
avancerade distributionslagerkonfigurationer. När arbetare ansvariga för slutfört monterande av komponenter för
montering eller hela antalet för montering mot kundorder, registrerar de i fältet Ant. att utleverera på
distributionslagerutleveransraden i avancerade konfigurationer och väljer Bokför utleverans. Resultatet är att
motsvarande monteringsutflöde bokförs, inklusive den relaterade komponentförbrukningen, och en utleverans för
kvantiteterna bokförs för den kopplade försäljningsordern. I den här genomgången visas den avancerade
distributionslagerprocessen.

När antalet för montering mot kundorder är klar för utleverans i grundläggande konfigurationer bokför ansvarig
lagerarbetare en lagerplockning för försäljningsorderraderna. Detta skapar en lagerförflyttning för
komponenterna, och bokför monteringsutflöde och försäljningsorderleveransen. Mer information finns i hantera
artiklar för montering mot kundorder i lagerplockningar .

I den här genomgången tas följande aktiviteter upp:

Monteringsartiklar karakteriseras av sitt återanskaffningssystem och sin monteringsstruktur. Artikelns
monteringsmetod kan vara antingen montering mot kundorder (ATO) eller tillverkning mot lager (ATS). I detta
avsnitt omfattas följande uppgifter :

Inställning av lämpligt återanskaffningssystem och monteringsmetod för ett nytt monteringsartikelkort.
Skapa en monteringsstruktur som anger monteringskomponenterna och resursen som ingår i
monteringsartikeln.

Med Business Central blir det möjligt att både ange lagerkvantitet och kvantitet av montering mot kundorder på
försäljningsorderraden. I detta avsnitt omfattas följande uppgifter:

Skapa en ren ATO-försäljningsorderrad där hela kvantiteten är inaktiverad och måste monteras före leverans.
Anpassa ATO-objekt.
Omräkning av a-priset för en anpassad monteringsartikel.
Skapa en blandad försäljningsorderrad, där delar av försäljningsantalet levereras från lagret och den
återstående delen måste monteras före leverans.
Förstå varningar om ATO-tillgänglighet.



Montera artiklarMontera artiklar

Utleverans av monteringsartiklar, från lager och montering mot kundorderUtleverans av monteringsartiklar, från lager och montering mot kundorder

Roller

Förutsättningar

Monteringsbehov och monteringsleverans hanteras av planeringssystemet, precis som för inköp, överföring och
produktion. I detta avsnitt omfattas följande uppgifter:

Körning av en fullständig plan för artiklar med försäljningsbehov av monteringsleverans.
Framtagning av en monteringsorder för att uppfylla ett försäljningsradantal på det efterfrågade
utleveransdatumet.

Monteringsorder fungerar på ungefär samma sätt som produktionsorder, men förbrukning och utflöde registreras
och bokförs direkt från beställningen. När artiklar monteras för lager har monteringsarbetaren fullständig åtkomst
till alla fält, både i huvudet och på transaktionsraden. När artiklar monteras för en beställning där antal och datum
har lovats till kunden, går vissa fält på monteringsordern inte att redigera. I så fall görs monteringsbokningen från
distributionslagerutleveransen för den kopplade försäljningsordern. I detta avsnitt omfattas följande uppgifter.

Registrering och bokföring av monteringsförbrukning och monteringsutflöde till lagret.
Åtkomst till en distributionslagerutleveransrad från en ATO-monteringsorder för att registrera
monteringsarbete.
Åtkomst till en ATO-monteringsorder från en distributionslagerutleveransrad för att granska data som har
angetts automatiskt.

Särskild funktioner finns för att styra fältet av montering mot kundorder. I detta avsnitt omfattas följande uppgifter:

Skapa en distributionslagerplockning för lagermonteringsartiklar och för monteringskomponenter som ska
monteras före utleverans.
Registrera distributionslagerplockningar för monteringskomponenter och sedan för monteringsartiklar.
Åtkomst till en monteringsorder från en distributionslagerutleverans för att granska plockade eller förbrukade
komponenter.
Utleverans av antalet för montering mot kundorder.
Utleverans av lagermonteringsartiklar.

Den här genomgången innehåller arbetsuppgifter som utförs av följande användarroller:

Försäljningsorderhandläggare
Planerare
Monteringsarbetare
Plockare
Sändningsansvarig

Innan du kan utföra aktiviteterna i den här genomgången måste du göra följande

Installera Business Central.
Ange dig själv som distributionslageranvändare på lagerstället WHITE i följande steg:

1. Välj ikonen  och ange Dist.lager personal och välj sedan relaterad länk.
2. Välj fältet Användar-ID och välj ditt eget användarkonto på sidan Användare.
3. Ange WHITE i fältet Lagerställekod.
4. Välj fältet Standard.

Förbered lagerstället WHITE för bearbetning av monteringen i följande steg:



Situation

1. Välj ikonen  och ange Platser och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna lagerställekortet för lagerstället WHITE.

3. På snabbfliken lagerplatser anger du V-10-0001 i fältet Till monteringsplats - kod.

Genom att ange denna lagerplatskod som förhindrar plockning är alla monteringsorderrader redo att ta
emot komponenter på lagerplatsen.

4. I fältet Från monteringsplats - kod anger du V-01-0001.

När du anger den här lagerplatsen för plockning överförs alla färdiga monteringsartiklar till lagerplatsen.

Ta bort standardledtiden för interna processer genom att följa dessa steg:

1. Välj ikonen  och ange Produktionsinställningar och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Produktionsinställningar klickar du på snabbfliken planering, tar bort värdet i fältet Standard

säkerhetsledtid.

Skapa lagret för monteringskomponenter genom att följa förbereda exempeldata.

Den 23 januari tar försäljningsorderhandläggaren Susan en beställning från The Device Shop på tre enheter av
sats B, som är ett ATO-objekt. Alla tre enheterna anpassas och måste innehålla det kraftiga grafikkortet och ett
extra RAM-block. Skivenheterna uppgraderas till DWD, eftersom CD-enheterna är inte är tillgängliga. Susan vet
att enheterna kan monteras omedelbart, så hon lämnar föreslag på leveransdatum den 23 januari.

Samtidigt beställer kunden femton enheter av sats A med en särskild beställning av fem anpassade enheter som
innehåller den kraftiga grafikkortet. Även om sats A typiskt är montering mot lager, kombinerar
orderhandläggaren försäljningsradantalen för att sälja tio enheter från materiel och montera fem enheter
anpassade till beställningen. De tio enheter av sats A är inte tillgängliga och måste först levereras till lagret med en
monteringsorder i enlighet med artikelns monteringsmetod. Susan får veta av monteringsavdelningen att
enheterna i sats A inte kan slutföras under veckan. Hon anger utleveransdatum för den andra
försäljningsorderraden, för den blandade ATO- och lagerkvantiteten, som 27 januari och informerar kunden att 15
enheter av sats A levereras fyra dagar senare än de tre enheterna av sats B. För att signalera till
leveransavdelningen att den här försäljningsordern kräver montering skapar Susan ett
distributionslagerutleveransdokument från försäljningsordern.

Planeraren Eduardo kör planeringsförslaget och skapar en monteringsorder på tio standardenheter av sats A med
en internt förfallodatum den 27 januari.

Sammy, som är ansvarig för leveransen, får tre distributionslagerutleveransrader för försäljningsordern: en rad för
de tre rena ATO-enheterna, en rad för de fem ATO-enheterna på den blandade försäljningsorderraden och en rad
för de tio ATS-enheterna på den blandade försäljningsorderraden. Han skapar ett
distributionslagerplockningsdokument för alla monteringskomponenter som behövs för att montera de totalt åtta
ATO-enheten i distributionslagerutleveransdokumentet.

Plockaren John hämtar komponenter till alla ATO-delar i distributionslagerutleveransdokumentet och kommer in
med dem till monteringsområdet. Han anger det antal som ska hanteras och registrerar
distributionslagerplockningen.

Linda monterar de tre ATO-enheterna av sats B. Komponenterna har redan plockats och hon registrerar inte
utflödesantal och förbrukningsantal eller bokför ordern eftersom både av dessa uppgifter utförs automatiskt via de
relaterade distributionslagerutleveransraderna.

Sammy registrerar den monterade kvantiteten på distributionslagerutleveransraden och bokför leveransen av de
tre enheterna av sats B. Den första raden på försäljningsordern uppdateras som levererad. Den kopplade



 Förbereda exempeldata

monteringsordern fortsätter vara öppen tills försäljningsordern har fakturerats helt. De två
distributionslagerutleveransraderna, en ATO och en ATS, för sats A med förfallodatum den 27 januari fortsätter
vara öppna.

Den 27 januari bearbetar Linda två monteringsorder för Kit A. Den här beställningen är fem enheter, som hon
behandlar på ett annat sätt än ATO-ordern för Kit B som hon behandlade 23 januari. På den här ordern har hon
behörighet att själv komma åt distributionslagrets utleveransrad för att registrera det avslutade monteringsarbetet.
Komponenterna som behövs är klara på monteringsavdelningen, där de har plockats tillsammans med
komponenter till sats B.

Den andra monteringsordern är ATS-beställningen på tio enheter, som har skapats i planeringssystemet. På den
här ATS-ordern utför Linda alla åtgärder som berörs av monteringsordern. Hon skapar ett dokument för
distributionslagerplockningsdokument för monteringskomponenterna som behövs för att montera de tio
enheterna. När PC-datorerna har monterats bokför Linda monteringsordern och signalerar därmed att artiklarna
finns i lager och kan plockas för utleverans.

Sammy skapar ett dokument för distributionslagerplockningsdokument för alla kvantiteter som återstår innan
utleveransen från distributionslagret kan bokföras. Ett plockningsdokument skapas för de tio enheterna av sats A
som precis har slutförts. Komponenterna som behövs för montering av de fem enheterna av sats A plockades den
23 januari.

John tar med de tio enheterna av sats A från lagret till det angivna utleveransområdet, registrerar volymen som
ska hanteras och registrerar sedan plockningen.

Sammy packar de tio ATS-enheterna med de fem ATO-enheterna som Linda monterade tidigare under dagen. Han
fyller i antal att leverera på båda raderna och bokför sedan den sista utleveransen till The Device Shop. Den
relaterade monteringsordern på fem enheter av sats A bokförs automatiskt. Den andra raden på
försäljningsordern uppdateras som utlevererad. Två kopplade monteringsordrar fortsätter vara öppna tills
försäljningsordern har fakturerats och stängts.

När försäljningsordern bokförs senare som fullständigt fakturerad tas försäljningsordern och den kopplade
monteringsordern bort.

ARTIKELNR ZONKOD LAGERPLATSKOD ANTAL

80001 PLOCKNING D-01-0001 20

80005 PLOCKNING D-01-0001 20

80011 PLOCKNING D-01-0001 20

80014 PLOCKA W-01-0001 20

80203 PLOCKA W-01-0001 20

80209 PLOCKA W-01-0001 20

1. Välj ikonen  och ange Dist.lager artikeljournaler och välj sedan relaterad länk.

2. Välj fältet Journalnamn och välj sedan standardjournalen.

3. Skapa positiva lagerjusteringar på lagerstället WHITE på arbetsdatumet, den 23 januari, genom att ange
följande information.



Skapa monteringsartiklarnaSkapa monteringsartiklarna

4. Välj Registreraoch sedan knappen Ja på fliken Start i gruppen Registrering.

Sedan synkroniserar du de nya distributionslagertransaktionerna med lagret.

5. Välj ikonen  och ange Artikeljournaler och välj sedan relaterad länk. Sidan Artikeljournal öppnas.

6. Välj Beräkna dist.lager justering i gruppen Funktioner på fliken Åtgärder.

7. På sidan Beräkna dist.lager justering för att köra funktionen OK.

8. På sidan Artikeljournal på fliken Åtgärder i gruppen Funktioner väljer du Bokför och sedan knappen Ja.

FÄLT VÄRDE

Beskrivning Sats A – Bas-PC

Basenhet STYCK

Artikelkategorikod Div.

Återanskaffningssystem Montering

Monteringsmetod Montering mot lager

Partiformningsmetod Parti-för-parti

NOTENOTE

TYP NR ANTAL PER

Artikel 80001 1

Artikel 80011 1

Artikel 80209 1

Resurs Karin 1

1. Välj ikonen  och ange Artiklar och välj sedan relaterad länk.

2. På fliken Start i gruppen Hantera väljer du Nytt.

3. Skapa den första monteringsartikeln utifrån följande information.

Sats A levereras typiskt från montering mot lager och har därför en partiformningsmetod, där den ingår i den
allmänna leveransplaneringen.

4. På fliken Analysera, i gruppen Montering/produktion, väljer du Montering och sedan
Monteringsstruktur.

5. Definiera en monteringsstruktur för sats A med följande information.

6. Skapa den andra monteringsartikeln utifrån följande information.



Sälja monteringsartiklarnaSälja monteringsartiklarna

FÄLT VÄRDE

Beskrivning Sats B – Proffs-PC

Basenhet STYCK

Artikelkategorikod Div.

Återanskaffningssystem Montering

Monteringsmetod Montering mot kundorder

NOTENOTE

TYP NR ANTAL PER

Artikel 80005 1

Artikel 80014 1

Artikel 80210 1

Resurs Karin 1

Sats B levereras vanligtvis från montering mot kundorder och har därför inte en partiformningsmetod, eftersom den
inte bör ingå i allmän leveransplanering.

7. På fliken Analysera, i gruppen Montering/produktion, väljer du Montering och sedan
Monteringsstruktur.

8. Definiera en monteringsstruktur för sats B med följande information.

TYP BESKRIVNING ANTAL
ANTAL ATT MONTERA
MOT KUNDORDER UTLEVERANSDATUM

Artikel Sats B – Proffs-PC 3 3 23 januari

Artikel Sats A – Bas-PC 15 5 27 januari

1. Välj ikonen  och ange Försäljningsorder och välj sedan relaterad länk.

2. På fliken Start i gruppen Hantera väljer du Nytt.

3. Skapa två försäljningsorderrader för kund 62000, The Device Shop, på arbetsdatumet med följande
information.



Planering för de ATS-artiklar som inte är tillgängligaPlanering för de ATS-artiklar som inte är tillgängliga

NOTENOTE

KONTAKTTYP NUMMER ANTAL PER

Artikel 80203 1

TYP NR ANTAL PER

Artikel 80203 1

Följande problem med tillgängligheten har uppstått på försäljningsorderraden för sats B:

Monteringskomponent 80210 är inte tillgänglig. Det betyder att de tre angivna enheterna av sats B inte kan
monteras, vilket anges som 0 i fältet Möjlig att montera på sidan Monteringsdisposition.

Följande problem med tillgängligheten har uppstått på försäljningsorderraden för sats A:

De tio enheterna av sats A är inte tillgängliga. Detta indikerar för planeringssystemet att kvantiteten måste
monteras mot lager.

Sedan ska du anpassa försäljningsordern.

4. Välj försäljningsorderraden för tre enheter av sats B.

5. På snabbfliken Rader väljer du Rad, Montering mot kundorder och sedan Montering mot
kundorderrader.

6. På sidan Montering mot kundorderrader på monteringsorderraden för artikel 80014, ange 2 i fältet
kvantitet per.

7. På monteringsorderraden för artikel 80210, väljer du fältet nr. och markerar sedan artikel 80209 i stället.

8. Skapa en ny monteringsorder med följande information.

9. Stäng sidan Montering mot kundorderrader.

Uppdatera sedan a-priset för sats B i enlighet med anpassningen som du just har gjort. Observera det
aktuella värdet i fältet Enhetspris exkl. moms.

10. På snabbfliken Rader väljer du Rad, Montering mot kundorder och sedan Summera pris.

11. Välj Ja. Observera det ökade värdet i fältet Enhetspris exkl. moms.

12. Välj försäljningsorderraden för 15 enheter av sats A.

13. På snabbfliken Rader väljer du Rad, Montering mot kundorder och sedan Montering mot
kundorderrader.

14. På sidan Montering mot kundorderrader skapar du en ny monteringsorder med följande information.

Ändra sedan leveransdatumet på den andra försäljningsorderraden enligt monteringschemat.

15. PÅ försäljningsorderraden för 15 enheter med sats A, ange 01-27-2014 i fältet Utleveransdatum.

16. På fliken Åtgärder i gruppen Släpp väljer du Släpp.

17. På fliken Åtgärder i gruppen Dist.lager väljer du Skapa dist.lagerutleverans.

18. Stäng försäljningsordern.



Sammanställa och leverera det första ATO-antaletSammanställa och leverera det första ATO-antalet

STARTDATUM SLUTDATUM NUMMER

01-23-2014 01-27-2014 Sats A – Bas-PC

1. Välj ikonen  och ange Planeringsförslag och välj sedan relaterad länk.

2. Välj Beräkna fullständig plan i gruppen Funktioner på fliken Åtgärder.

3. Ange följande filter på sidan Skapa inköpsförslag.

4. Välj OK.

En ny planeringsrad skapas för den behövda monteringsordern för tio enheter, förfaller den 27 januari. Inga
ändringar behövs så att du kan skapa ordern.

5. Välj Verkställ åtgärdsmeddelande i gruppen Funktioner på fliken Åtgärder.

6. På sidan Monteringsorder och välj sedan Skapa monteringsorder i fönstret Verkställ
åtgärdsmeddelande.

7. Välj knappen OK.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Distributionslagerutleverans och välj sedan relaterad länk.

I detta avsnitt ska personen som ansvarar för leveransen registrera det avslutade ATO-monteringsarbetet på
utleveransraden. Detta arbetsflöde kan uppstå i miljöer där monteringsarbetet ska utföras av personen som ansvarar
för leverans, eller av monteringsarbetare i utleveransområdet.

I detta avsnitt utförs på åtgärder på monteringsordern indirekt från distributionslagerutleveransraden. Mer
information om hur du bearbetar en monteringsorder direkt finns i avsnittet "Montera artiklar mot lager" i den här
genomgången.

2. Öppna den senaste distributionslagerutleveransen som har skapats på lagerstället WHITE.

Observera de tre distributionslagerutleveransraderna: en rad för ATO-antalet av sats B, förfaller den 23
januari. En rad för ATO-antalet av sats A, förfaller den 27 januari. En rad för lagerkvantiteten av sats A,
förfaller den 27 januari.

Fältet Montering mot kundorder anger monteringsmetoden.

Sedan skapar du ett plockningsdokument för alla ATO-monteringskomponenter som behövs för
utleveransen från distributionslagret.

3. Välj Skapa plockning och sedan knappen OK på fliken Åtgärder i gruppen Funktioner.

Utför sedan plockarens uppgift.

4. Välj ikonen  och ange Plockningar och välj sedan relaterad länk.

5. Öppna plockningsdokumentet som du skapade i steg 3 i det här avsnittet.

Observera värdet i fältet Källdokument och att alla plockningsrader avser monteringkomponenter.

Registrera sedan plockningen, utan att ändra standardinformationen.

6. På fliken Åtgärder i gruppen Funktioner väljer du Fyll i auto. ant. att hantera.

7. På fliken Start i gruppen RegistRering väljer du Registrera plockning.



Sammanställa och registrera det andra ATO-antaletSammanställa och registrera det andra ATO-antalet

Återgå till att utföra utleveransuppgifterna.

8. Öppna sidan Dist.lager utleveranslista igen.

Observera att fältet Plockat antal fortfarande är tomt på alla rader. Det beror på att du fortfarande inte har
plockat artiklarna som ska levereras, utan endast komponenter som krävs för att sammanställa ATO-antalet.

Fortsätt med att granska den relaterade monteringsordern.

9. Välj utleveransraden för tre enheter av sats B.

10. På snabbfliken Rader väljer du Rad och sedan Montering mot kundorder. Sidan Monteringsorder
öppnas.

Observera att flera fält på monteringsordern är inaktiverade eftersom beställningen är kopplad till en
försäljningsorder.

Observera på monteringsorderraderna att fältet Plockat antal är ifyllt. Det beror på plockningen som du
registrerade i steg 7 i det här avsnittet.

11. I fältet Antal att montera prova att ange ett lägre värde än 3.

Läs felmeddelandet som förklarar varför det här fältet endast kan fyllas i via fältet Ant. att utleverera på
den relaterade leveransen.

Fältet Antal att montera kan redigeras för situationer där du inte vill skicka delvisa lagerkvantiteter i stället
för montering av flera enheter mot order. Mer information finns i avsnittet Kombinationsscenarion i Förstå
montering mot order och montering mot lager.

12. Stäng sidan monteringsorder och återgå till sidan distributionslagerutleverans.

13. På utleveransraden för tre enheter av sats B i Ant. att utleverera anger du 3.

14. På fliken Åtgärder i gruppen Bokföring väljer du Bokför utleverans och sedan Leverera.

Tillsammans med den här bokföringen av distributionslagerutleveransen bokförs hela förbrukningen och
utflödet av den relaterade monteringsordern och fältet Återstående antal. Försäljningsorderraden för sats
B uppdateras för att visa att de tre enheterna har levererats.

Lageraktiviteterna för att uppfylla den första försäljningsorderraden den 23 januari har slutförts. Uppfyll
sedan försäljningsorderraderna som ska levereras den 27 januari

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Monteringsorder och välj sedan relaterad länk.

Observera att ATO-ordern för levererade enheter av sats B fortfarande finns i listan, även om Återstående
antal är tomt. Det beror på att den kopplade försäljningsordern fortfarande inte har fakturerats helt.

I detta avsnitt är monteringsarbetaren ansvarig för att registrera det avslutade ATO-monteringsarbetet på
utleveransraden. Detta arbetsflöde kan uppstå i miljöer där monteringsarbetet utförs på en separat
monteringsavdelning och monteringsarbetare har behörighet att ändra distributionslagerutleveransraden.

2. Öppna ATO-monteringsordern för fem enheter av sats A.

Lägg märke till att Antal att montera och Antal att förbruka är tomma eftersom ingenting har
registrerats ännu.

Observera på monteringsorderraderna att fältet Plockat antal är ifyllt. Det beror på plockningen som



Montering av ATS-antaletMontering av ATS-antalet

Leverera de återstående artiklarna, delvis från materiel och delvis från montering mot kundorderLeverera de återstående artiklarna, delvis från materiel och delvis från montering mot kundorder

registrerades den 23 januari.

Registrera sedan att monteringsordern har slutförts.

3. Välj Montering mot kundorder, dist.lager utleveransrad på fliken Analysera i gruppen Dist.lager.

4. På sidan Montering mot kundorder, dist.lager utleveransrad i fältet Ant. att utleverera, ange 5 och
stäng sedan sidan.

Observera på sidan Monteringsorder att fälten Antal att montera och Antal att förbruka nu fylls i med
de utflödes- och förbrukningsantal som ska bokföras med utleveransen.

5. Stäng sidan Monteringsorder.

1. Välj ikonen  och ange Monteringsorder och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna monteringsordern för tio enheter av sats A.

Observera att fältet Antal att montera fylls i med det förväntade antalet.

Sedan ska du skapa ett plockningsdokument för att hämta de nödvändiga komponenternz.

3. På fliken Åtgärder i gruppen Släpp väljer du Släpp.

4. Välj Skapa dist.lagerplockning och sedan knappen OK på fliken Åtgärder i gruppen Dist.lager.

Utför sedan plockarens uppgift.

5. Välj ikonen  och ange Plockningar och välj sedan relaterad länk.

6. Öppna plockningsdokumentet som du skapade i steg 4 i det här avsnittet.

Fortsätt med att registrera plockningen, utan att ändra standardinformationen.

7. På fliken Åtgärder i gruppen Funktioner väljer du Fyll i auto. ant. att hantera.

8. På fliken Start i gruppen RegistRering väljer du Registrera plockning.

Återgå till monteringsordern för att utföra den sista monteringsuppgiften.

9. I Monteringsorder, på fliken Åtgärder i gruppen Bokföring, välj Bokföring och välj sedan knappen Ja.

Observera att monteringsordern tas bort från listan över öppna beställningar.

1. Välj ikonen  och ange Distributionslagerutleverans och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna den senaste distributionslagerutleveransen som har skapats på lagerstället WHITE.

Observera att på raden för de tio enheterna för sats A är fälten Ant. att utleverera och Plockat antal är
tomma.

Välj sedan återstående artiklar.

3. Välj Skapa plockning och sedan knappen OK på fliken Åtgärder i gruppen Funktioner.

Utför sedan plockarens senaste uppgift för den här utleveransen från lager.

4. Välj ikonen  och ange Plockningar och välj sedan relaterad länk.

5. Öppna plockningsdokumentet som du skapade i steg 3 i det här avsnittet.

Observera att detta plockningsdokument avser monteringsartikeln och inte monteringkomponenterna.



Se även

Registrera sedan plockningen, utan att ändra standardinformationen.

6. På fliken Åtgärder i gruppen Funktioner väljer du Fyll i auto. ant. att hantera.

7. Välj Registrera plockningoch sedan knappen Ja på fliken Start i gruppen Registrering.

Återgå till distributionslagerutleveransen för att utföra den sista uppgiften.

8. Öppna sidan Dist.lager utleveranslista igen.

På sidan Utleveranser för dist.lager på raden för tio enheter av sats A, observera att fälten Ant. att
utleverera och Plockat antal nu innehåller 10.

9. På fliken Åtgärder i gruppen Bokföring väljer du Bokför utleverans och sedan Leverera.

Distributionslagerutleveransdokumentet tas bort, vilket anger att de berörda lageraktiviteterna är slutförda.
I nästa steg verifierar du att försäljningsordern har behandlats.

10. Välj ikonen  och ange Försäljningsorder och välj sedan relaterad länk.

11. Öppna försäljningsordern för The Device Shop.

Observera att fältet Utlevererat antal innehåller hela kvantiteten på båda raderna.

När The Device Shop betalar löner de 18 PC-datorerna från CRONUS tas försäljningsordern och dess
kopplade monteringsorder bort.

Förstå montering mot kundorder och montering mot lager
Montera Artiklar
Plocka artiklar för utleverans från dist.lager
Sälja en artikel som monterats mot kundorder
Montera Artiklar
Designdetaljer: Bokföring av monteringsorder
Designdetaljer: Interna distributionslagerflöden
Designdetaljer: Avgående distributionslagerflöde
Genomgång: Planera leveranser automatiskt



Genomgång: Hantera projekt med Projekt
2019-10-14 • 15 minutes to read

Om den här genomgången

Lägga upp ett projektLägga upp ett projekt

Hantera fasta priserHantera fasta priser

Kopiera ett projektKopiera ett projekt

Göra delbetalningarGöra delbetalningar

Roller

Obs! i den här genomgången måste utföras på ett demonstrationsföretag, med alternativet Fullständig
utvärdering - fullständig exempeldata som är tillgängliga i begränsat läge. Mer information finns i Skapa en
miljö för begränsat lägel.

Den här genomgången introducerar dig för projekthanteringsfunktionerna i projektet. Med Projekt kan du
schemalägga förbrukningen av ditt företags resurser och hålla reda på de olika kostnader som är förknippade med
resurser i ett visst projekt. I projekt ingår förbrukningen av anställdas arbetstimmar, maskintimmar, lagerartiklar
samt andra typer av förbrukning som du behöver hålla koll på i takt med att arbetet fortskrider.

I den här genomgången beskrivs hur du lägger upp ett nytt projekt samt några av de vanligaste aktiviteterna, som
att hantera fast prissättning, delbetalningar, bokföra fakturor från projekt och kopiera projekt.

I den här genomgången tas följande aktiviteter upp:

Med fältet budgetstrukturinställningar för projekt kan du skapa projekt på ett okomplicerat sätt. Den här
genomgången beskriver följande procedurer :

Lägga upp aktivitetsrader och planeringsrader.
Skapa projektspecifika priser för artiklar, resurser och redovisningskonton.
Fakturering från ett projekt.

I Projekt kan du hantera fasta priser och priser för tjänster och produkter som överenskommits i förväg med
kunderna. I denna genomgång kan du göra följande:

Se hur kontrakts- och fakturavärden fastställs.
Lämna utrymme för extra (ej fakturerat) arbete i planeringen.

I det här scenariot fokuserar vi på hur du kopierar en del eller hela projektet för att minska den manuella
dataregistreringen och öka noggrannheten. Detta omfattar följande:

Kopiera en del av ett projekt till ett nytt projekt.
Kopiera projektspecifika priser.
Kopiera planeringsrader.

När ett stort och kostsamt projekt sträcker sig över en längre period kommer oftast kunden överens med företaget
om att dela upp betalningen. I det här scenariot visas hur du konfigurerar delbetalningar och det omfattar:

Hur du skapar delbetalningar för ett projekt.
Fakturera kunder för utbetalningar.
Bokföra förbrukning i ett delbetalningsprojekt.



Förutsättningar

Situation

Förbereda exempeldata

Så här förbereder du exempeldataSå här förbereder du exempeldata

Skapa en ny journalSkapa en ny journal

Den här genomgången innehåller aktiviteter för följande roller:

Projektchef
Projektmedlemmen

Innan du kan utföra aktiviteterna i den här genomgången måste du göra följande

Installera CRONUS AB demodatabas.
Skapa exempeldata med hjälp av stegen i följande avsnitt.

Den här genomgången fokuserar på CRONUS AB, ett design- och konsultföretag som ritar och bygger till
exempel konferenshallar och kontor, med möbler, utrustning och lagerutrymmen. Deras arbete är för det mesta
projektorienterat. Prakash är projektchef på CRONUS. Han använder projekt för att få en överblick över alla
pågående projekt som CRONUS har startat, sig samt de projekt som har avslutats. Han brukar avtala med
kunderna om vad som ska göras och registrerar grunderna för projektet, dvs. aktivitets- och planeringsrader samt
priser, i Business Central. Han upptäcker att det är okomplicerat att skapa, underhålla och granska informationen.
Prakash tycker också om hur Business Central aktiverar kopiering av projektet och delbetalningar.

Tricia, en projektmedlem som rapporterar till Prakash, är ansvarig för övervakning av det dagliga arbetet. Hon
registrerar sitt eget arbete samt arbete som utförts av tekniker i varje aktivitet. Hon registrerar artiklarna som de
har använt, och de kostnader som har uppstått.

För att förbereda för genomgången måste du lägga till Tricia som en ny resurs.

1. Välj ikonen  och ange Resurser och välj sedan relaterad länk.

2. Välj Ny för att skapa ett nytt resurskort.

3. Ange följande information i fälten på snabbfliken Allmänt:

Nr: Tricia
Namn: Tricia
Typ: Person

4. I fältet Basenhet klickar du på Ny för att öppna sidan Resursenhet. I fältet Kod väljer du Timme.

5. På snabbfliken Fakturering anger du följande information:

Inköpspris: 5
Indirekt kostnad %: 4
Styckkostnad: 10
Produktbokföringsmall: Tjänster
Moms produktbokföringsmall: Moms 25

6. Stäng sidan.

I nästa procedur skapar du en projektjournal för Tricia för att bokföra hennes förbrukning.

1. Välj ikonen  och ange Projektjournaler och välj sedan relaterad länk.



Lägga upp ett projekt

Så här lägger du upp ett projekt:Så här lägger du upp ett projekt:

Anpassa prissättningAnpassa prissättning

2. På sidan Journalnamn i fönstret Projektjournal. Sidan Projektjournaler öppnas.

3. Välj åtgärden Ny för att skapa en rad med följande information:

Namn: Tricia
Beskrivning: Tricia
Nr-serie: JJNL-GEN

4. Välj OK för att spara ändringar.

I det här scenariet har CRONUS tecknat ett avtal med en kund, Progressive Home Furnishings, för att inreda ett
konferensrum och en matsal. Kunden finns i USA och programmet kommer att kräva särskild programvara.
projektledaren går igenom upplägget med kunden och skapar ett projekt utifrån det.

1. Välj ikonen  och ange Projekt och välj sedan relaterad länk.

2. Välj Ny för att skapa ett nytt kort.

3. Ange följande information i fälten på snabbfliken Allmänt:

Beskrivning: Rekommendationer för konferenslokal
Faktureringskundnr: 01445544

4. På snabbfliken Bokföring anger du följande information:

Status: Planering
Projektbokföringsmall: Inreda
PIA-metod: Kostnadsvärde

5. På snabbfliken Varaktighet anger du dagens datum i fälten Startdatum och Slutdatum. Dessa datum
underlättar när du ska konvertera valutor när projektet ska faktureras.

6. På snabbfliken Utlandshandel anger du valutakoden USD . Om du väljer USD i fältet Fakturavalutakod
kommer projektet att faktureras i USD och planeras endast i den lokala valuta för CRONUS.

Du kan anpassa serviceprissättningen för kunder på projektbasis, beroende på vilka avtal som du har skapat. I
nästa procedur anger projektchefen en kostnad för Tricias tid, priset för den obligatoriska programvaran och
resekostnader som kunden har avtalat att betala.

1. Från projektkortet kan du välja åtgärden resurs.

2. På sidan Resurspriser för projekt anger du följande information:

Kod: Tricia
A-pris: 20

3. Stäng sidan.

4. Välj åtgärden Artikel.

5. På sidan Artikelpriser för projekt anger du följande information och anpassat pris:

a. Artikelnr: 80201 (grafikprogram)
b. A-pris: 200

6. Stäng sidan.

7. Välj åtgärden Redovisningskonto.



Lägga till projektaktiviteterLägga till projektaktiviteter

Skapa planeringsraderSkapa planeringsrader

8. Ange följande information, och resekostnader, som kunden har avtalat att betala för kostnader, plus 25
procent, på sidan Redov.kontopriser:

a. Redovisningskonto: 8430 (resa)
b. Styckkostnadsfaktor: 1,25

9. Stäng sidan.

Det slutliga steget i konfigurera ett projekt är att lägga till projektaktiviteterna och planeringsrader som ingår i
varje aktivitet. Planeringsraderna styr vad kunden faktureras för.

PROJEKTAKTIVITETSNR DESCRIPTION TYP AV PROJEKTAKTIVITET

1000 Rådgivning om inredning av
konferenslokal

Från-summa

1010 Rådgivningsmöte med kunden Bokföring

1020 Utveckling Bokföring

1090 Rådgivning, summa Till-summa

1. På kortet preojekt för det nya projektet, väljer du åtgärden Projektaktivitetsrader.

2. I följande tabell beskrivs den information som du ska ange i fälten.

3. Om du vill visa att vissa aktiviteter är underkategorier till andra aktiviteter går du till fliken Åtgärder i
gruppen Funktioner och väljer Indrag för projektaktiviteter.

En planeringsrad kan vara en av följande typer:

Planerat: Läggs till i schemat, men faktureras inte.
Kontrakt: Faktureras, men läggs inte till i schemat.
Både budget och fakturerbart: Faktureras och läggs till i schemat.

I den här genomgången använder projektchefen Både budget och fakturerbart. Han upprättar tre
planeringsrader för aktivitet 1010 och två planeringsrader för aktivitet 1020.

1. Välj rad 1010 och välj sedan åtgärden Projektplaneringsrader. Ange följande information:

Rad 1

Raadtyp: Både budget och fakturerbart
Planeringsdatum: (dagens datum)
Typ: Resurs
Nr: Tricia
Antal: 40

Rad 2

Raadtyp: Både budget och fakturerbart
Planeringsdatum: (dagens datum)
Typ: Resurs
Nr: Timothy
Antal: 40



Beräkna återstående förbrukning

Så här beräknar du återstående förbrukningSå här beräknar du återstående förbrukning

Rad 3

Raadtyp: Både budget och fakturerbart
Planeringsdatum: (dagens datum)
Typ: Redovisningskonto
Nr: 8430 (resa)
Antal: 2
Styckkostnad: 400

2. Stäng sidan. Summorna uppdateras på sidan Projektaktivitetsrader.

3. Välj rad 1020 och välj sedan åtgärden Projektplaneringsrader. Ange följande information:

Rad 1

Raadtyp: Både budget och fakturerbart
Planeringsdatum: (dagens datum)
Typ: Resurs
Nr: Tricia
Antal: 80

Rad 2

Raadtyp: Både budget och fakturerbart
Planeringsdatum: (dagens datum)
Typ: Artikel
Nr: 80201 (grafikprogram)
Antal: 1

4. Stäng sidan. Summorna uppdateras på sidan Projektaktivitetsrader.

Tricia, teamprojektmedlem, har arbetat med projektet ett tag och vill registrera sina timmar och sin förbrukning för
projektet. Hon har inte arbetat mer timmar än vad som överenskommits med kunden. Hon använder batch-jobbet
Ber. återstående förbrukning för att beräkna återstående förbrukning för projekter i en projektjournal. För varje
projektaktivitet beräknas skillnaden mellan planerad förbrukning av artiklar, resurser, redovisningskostnader och
verklig förbrukning i projekttransaktioner. Den återstående förbrukningen visas sedan i den projektjournal som
hon kan bokföra den ifrån.

1. Välj ikonen  och ange Projektjournaler och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Projektjournal, i fältet Journalnamn, öppnar du listan Projektjournaler. Välj projektjournalen

Tricia.
3. Välj åtgärden Ber. återstående förbrukning.
4. Välj fältet Projektnr och välj relevant projektnummer, vanligtvis projekt J00010, på sidan Projekt - Beräkna

återstående förbrukning på snabbfliken Projektaktivitet.
5. På snabbfliken Alternativ skriver du J00001 i fältet Dokumentnr. Det gör det enklare att senare söka efter

bokföringen.
6. Ange dagens datum som bokföringsdatum.
7. Välj OK. Alla rader som föreslagits utifrån de planeringsrader som Prakash skapade för projektjournalen

genereras.
8. Välj OK på bekräftelsesidan. De genererade raderna läggs till i projektjournalen.
9. Se till att alla dokument har numret J00001. Välj sedan åtgärden Bokföra. Klicka på knappen Ja för att bokföra.



Skapa och bokföra en försäljningsfaktura för ett projekt

Så här skapar du en projektförsäljningsfakturaSå här skapar du en projektförsäljningsfaktura

Så här bokför du en ny försäljningsfakturaSå här bokför du en ny försäljningsfaktura

Så här visar du den bokförda fakturanSå här visar du den bokförda fakturan

Så här öppnar du sidan StatistikSå här öppnar du sidan Statistik

Hantera fasta priser

Så här hanterar du fast prissättning i projektSå här hanterar du fast prissättning i projekt

Raderna är nu bokförda.

I nästa steg kan Tricia skapa en ny faktura för hela projektet eller för en del av ett projekt. Hon kan även bifoga
fakturan till en annan faktura för samma kund inom samma projekt. I detta fall kan hon fakturera hela projektet
eftersom projektet nu är slutfört.

1. Välj ikonen  och ange Projekt och välj sedan relaterad länk.
2. Välj det projekt som du skapade tidigare och klicka på åtgärd Skapa försäljningsfaktura för projekt.
3. På snabbfliken Projektaktivitet rensar du alla filter för Projektaktivitetsnr för att kunna fakturera projektet. I

fältet Nr väljer du önskat projekt.
4. På snabbfliken Alternativ fyller du i bokföringsdatumet och anger om du vill skapa en faktura per aktivitet eller

en enda faktura för samtliga aktiviteter.
5. Välj OK för att skapa fakturan och välj sedan OK på bekräftelsesidan.

Under Orderbearbetning kan Tricia visa fakturan i Försäljning och marknadsföring när hon har skapat den
och vidarebehandla den.

1. Välj ikonen  och ange Försäljningsfakturor och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna fakturan för kund nr. 01445544. Du kan se den information som registrerades från planeringsraderna.
3. Välj åtgärden Bokföra. Klicka på knappen Ja för att bokföra.

1. Öppna relevant projekt och välj sedan åtgärden Projektplaneringsrader.
2. Markera en av planeringsraderna som har fakturerats och klicka på Försäljningsfakturor/kreditnotor.
3. På sidan Projektfakturor väljer du åtgärden Öppna försäljningsfaktura/-kreditnota.

Tricia vill visa information om priser, kostnader och vinster som avser det här projektet och det gör hon på sidan
Statistik.

1. Välj ikonen  och ange Projekt och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Statistik. Du kan granska detaljerad information om projektets priser, kostnader och vinster i

både lokala och utländska valutor.
3. Välj Stäng för att stänga sidan Projektstatistik.

CRONUS har fått uppdraget att inreda tio konferensrum. Som projektchef vill Prakash ha en god översikt över de
aktiviteter som ska utföras i projektet samt tillhörande budget och kostnader för respektive aktivitet. Han vill
dessutom veta det totala pris som överenskommits för projektet och det belopp som har fakturerats hittills. Han
har nått en överenskommelse med kunden om att projektet ska ha ett fast pris.

1. Välj ikonen  och ange Projekt och välj sedan relaterad länk.

2. Markera projektnummer Nyström och välj sedan åtgärd Projektaktivitetsrader.

3. Markera rad 1120 och i fältet Planerat (totalkostnad) högerklickar du på beloppet och väljer Specificera.

Genom att granska Projektplaneringslista inser Prakash att Tricia behövs i 30 timmar under den här



Så här registrerar du timmar i projektjournalenSå här registrerar du timmar i projektjournalen

projektfasen. Han kommer överens med kunden om ett fast pris.

4. På sidan Projektaktivitetsrader väljer du rad 1120 och väljer sedan åtgärden Projektplaneringsrader.

5. Välj Ny för att skapa en rad med följande information:

Raadtyp: Både budget och fakturerbart
Typ: Resurs
Nr: Tricia
Antal: 30

6. Stäng sidan.

7. I fältet Planerat (totalkostnad), högerklicka i fältet och välj Specificering igen på sidan
Projektaktivitetsrader. Visa de ändringar som gjorts i schemat. Du ser att 30 timmar har lagts till i
schemat.

8. Stäng sidorna.

När Tricia har lagts till i schemat för den här aktivitetsraden arbetar hon 25 timmar på projektet. Dessa timmar
registrerar hon i projektjournalen.

1. Välj ikonen  och ange Projektjournaler och välj sedan relaterad länk.

2. På den nya raden anger du följande information:

Typ av rad: (tom)
Bokföringsdatum: (dagens datum)
Verifikationsnr: J00002
Projektnr: Nyström
Projektaktivitetsnr: 1120
Typ: Resurs
Nr: Tricia
Antal: 25

3. Välj åtgärden Bokföra.

Några dagar senare arbetar Tricia ytterligare 10 timmar på projektet. Hon har nu arbetat totalt 35 timmar.
Eftersom avtalet gäller för 30 timmar med kunden debiteras kunden endast 5 av dessa timmar. Tricia ska
manuellt lägga till dessa extra fem timmar som hon arbetade i schemat.

4. På sidan Projektjournal väljer du åtgärden Ber. återstående förbrukning.

5. På sidan Projekt - Beräkna återstående förbrukning anger du följande information på snabbfliken
Alternativ:

Verifikationsnr: J00003
Bokföringsdatum: (dagens datum)

6. Ange följande på snabbfliken Projektaktivitet:

Projektnr: Nyström
Projektaktivitetsnr: 1120

7. Klicka på OK för att köra beräkningen.

Det finns fem arbetstidar som återstår för Tricia. Fältet Radtyp är tomt, vilket innebär att endast
förbrukningen återstår att bokföras eftersom arbetet redan är planerat.

8. I Projektjournaler skapar du en ny rad med följande information. Se till att båda projektnummer är i



Kopiera projekt

Så här kopierar du ett projektSå här kopierar du ett projekt

ordningen efter dem som du redan har använt:

Radtyp: Planerat
Projektnr: Nyström
Projektaktivitetsnr: 1120
Typ: Resurs
Nr: Tricia
Antal: 5

Via schematypen uppdateras de planerade kostnaderna och priset utan att uppdatera de
kontraktskostnader och priser som faktureras kunden.

9. Välj åtgärden Bokföra. Välj OK för att stänga sidan.

10. Öppna listan Projekt.

11. Välj projekt GUILDFORD och välj sedan åtgärden Projektaktivitetsrader.

12. Markera rad 1120 och högerklicka på beloppet i fältet Planerat (totalkostnad). Välj Specificera för att
visa informationen.

Ändringar registreras automatiskt på raden för Projektaktivitetsnr. 1120 I totalkostnaden för det planerade
arbetet är fem ytterligare arbetstimmarna som Tricia lagts till i schemat.

13. Välj Stäng för att stänga sidan.

14. Högerklicka på beloppet i fältet Kontrakt (totalkostnad) och välj Specificera för att visa informationen.

I kontraktets totalpris finns endast de ursprungligen kontrakterade 30 timmarna med, eftersom det är det som har
överenskommits med kunden.

Prakash har slutit ett avtal med en kund, Selagorian Ltd, om att inreda tio konferensrum. Avtalet påminner om ett
tidigare projekt. Därför kan det spara tid att kopiera det tidigare projektet.

Markera de projekt- och aktivitetsrader som du vill kopiera på sidan Kopiera projekt. Du kan också välja att
kopiera de ursprungliga projekttransaktionerna, som skapar planeringsrader baserat på faktisk förbrukning, eller
så kan du kopiera de ursprungliga projektplaneringsraderna som kopierar de ursprungliga planeringsraderna till
det nya projektet. Du kan då välja vilken planeringsrad- eller reskontratransaktionsradtyp som du vill inkludera,
och endast välja det som är relevant för det nya projektet. Slutligen kan du välja det projekt som du vill kopiera till,
och ange om priser och antal också ska kopieras.

1. Välj ikonen  och ange Projekt och välj sedan relaterad länk.

2. Välj Ny för att skapa ett nytt projekt. Ange följande information:

Beskrivning: Inreda tio konferensrum
Faktureringskundnr: 20000

3. Välj fältet Kopiera projektaktiviteter från

4. Ange följande på sidan Kopiera projektaktiviteter:

Projektnr: Nyström
Projektaktivitetsnr från: 1000
Källa: Projektplaneringsrader
Inkl. planeringsradtyp: Planerat + Kontrakt



Göra delbetalningar

Så här lägger du upp ett nytt kontoSå här lägger du upp ett nytt konto

Så här gör du en delbetalningSå här gör du en delbetalning

Till projektnr: Guildford Inreda tio konferensrum
Markera fälten Kopiera dimensioner och Kopiera antal.

5. Välj OK för att kopiera projektet och välj sedan åtgärden OK för att stänga bekräftelsesidan.

Genom att jämföra priser, projektaktivitetsrader och projektplaneringsrader för de två projekten kan du se att
informationen kopieras korrekt.

CRONUS har precis fått ett stort projekt som kommer att pågå under ett år. Eftersom det krävs en hel del resurser
gör projektledaren upp kontraktet så att kunden ska betala en del av projektet i förväg, en del när projektet är till
hälften slutfört och resten när projektet är helt slutfört.

1. Välj ikonen  och ange Kontoplan och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan Kontoplan på fliken Ny för att skapa ett nytt kort.

3. På det nya redovisningskontokortet anger du följande information:

Nr: 6630
Namn: Projektbetalning

4. På snabbfliken Bokföring, i fältet Produktbokföringsmall väljer du DIV . Stäng sidan.

5. På sidan Kontoplan väljer du Nr 6630, projektbetalning, och välj Indrag av kontoplan. Välj Ja för att
bekräfta.

Procedurerna visar hur du skapar ett nytt projekt, anger prissättning och ställer in möjlighet till delbetalningar. På
projektaktivitetsraderna kan du skapa särskilda rader avsedda för delbetalningarna. Allt arbete som slutförs i
projektet och läggs till i planen registreras på förbrukningsraderna. För varje ny betalningsaktivitetsrad på
planeringsraderna är radtypen Kontrakt, vilket innebär att kunden ska faktureras. Registrera en ny rad för
handpenningen. På förbrukningsraden kan du ange information om de artiklar och resurser som har förbrukats i
projektet och som utökar planen, t.ex. arbetstid och artiklar som används i projektet.

RAD PROJEKTAKTIVITETSNR DESCRIPTION TYP AV PROJEKTAKTIVITET

1 1000 Betalning - handpenning Bokföring

1. Skapa ett nytt projekt.

2. På det nya projektkortet fyller du i följande information:

Beskrivning: Renovering av reception
Faktureringskundnr: 30000
Projektbokföringsmall: Inreda
PIA-metod: Kostnadsvärde

3. Från projektkortet kan du välja åtgärden resurs. Ange följande information:

Kod: Tricia
A-pris: 10

Stäng sidan.

4. På kortet Projekt väljer du Projektaktivitetsrader.

I tabellen nedan beskrivs de rader som du vill skapa.



Så här skapar du en fakturaSå här skapar du en faktura

2 2000 Användning Bokföring

3 3000 Betalning - halvvägs Bokföring

4 4000 Betalning - slutförande Bokföring

RAD PROJEKTAKTIVITETSNR DESCRIPTION TYP AV PROJEKTAKTIVITET

LINJE RADTYP
PLANERINGSDAT
UM TYP NR ANTAL

1 Schema (dagens datum) Resurs Tricia 120

2 Schema (dagens datum) Artikel 70104 10

5. På sidan Projektaktivitetsrader väljer du uppgift 1000 och väljer sedan åtgärden
Projektplaneringsrader.

6. Skapa en planeringsrad med följande information:

Radtyp: Kontrakt
Planeringsdatum: (dagens datum)
Typ: Redovisningskonto
Nr: 6630
Antal: 1
A-pris: 5000

Stäng sidan.

7. På sidan Projektaktivitetsrader, välj aktivitet 2000, och öppna Projektplaneringsrader.

I tabellen nedan beskrivs de planeringsrader som du vill skapa.

Stäng sidan. På sidan Projektaktivitetsrader ser du de planerade belopp som har uppdaterats.

8. På sida Projektaktivitetsrader väljer du uppgift 3000.

9. Skapa en planeringsrad med följande information:

Typ av rad: Kontrakt
Planeringsdatum: ett framtida datum
Typ: Redovisningskonto
Nr: 6630
Antal: 1
A-pris: 5000

Stäng sidan.

10. Skapa en liknande planeringsradtransaktion för projektaktivitet 4000.

Nu när aktivitets- och planeringsraderna har registrerats kan Prakash skapa en faktura på den första betalningen.
Det gör han från projektaktivitetsraderna för att vara säker på att fakturan bara innehåller raderna för den första
betalningen. Du kan öppna försäljningsordern från planeringsraderna eller projektaktivitetsraderna.

1. På sidan Projektaktivitetsrader väljer du rad 1000 och väljer sedan åtgärden Skapa förs.faktura.
2. Ange dagens datum som bokföringsdatum på sidan Skapa försäljningsfaktura, ange Per aktivitet och välj



Gå vidare

Se även

OK för att skapa en faktura med standardinformationen. Välj OK för att stänga bekräftelsesidan.
3. Välj åtgärden Skapa försäljningsfaktura/kreditnota. På försäljningsfakturan ser du att det bara är

handpenningen som ingår i fakturan. Du kan nu skicka fakturan till kunden enligt överenskommelse.

Den här genomgången har handlat om några av de grundläggande stegen när man arbetar med projekt i Business
Central. Du har lärt dig hur du skapar ett nytt projekt, hur du kopierar ett projekt och hur du hanterar betalningar.
Du har också sett en demonstration av hur du kan följa upp timmar och skapa fakturor.

Genomgång av affärsprocesser
Ställa in projekthantering
Använda resurser
Övervaka framsteg och resultat
Fakturera projekt
Arbeta med Business Central



Genomgång: Beräkna produkter i arbete för ett
projekt
2019-10-14 • 7 minutes to read

Om den här genomgången

Roller

Förutsättningar

Situation

Beräkna PIA

Obs! i den här genomgången måste utföras på ett demonstrationsföretag, med alternativet Fullständig
utvärdering - fullständig exempeldata som är tillgängliga i begränsat läge. Mer information finns i Skapa en
miljö för begränsat lägel.

Med Projekt kan du schemalägga förbrukningen av ditt företags resurser och hålla reda på de olika kostnader som
är förknippade med förbrukningen av resurser i ett visst projekt. I projekt ingår förbrukningen av anställdas
arbetstimmar, maskintimmar, lagerartiklar samt andra typer av förbrukning som du behöver hålla koll på i takt
med att arbetet fortskrider. Om ett projekt löper över en längre tid kan du behöva överföra de här kostnaderna till
ett konto för produkter i arbete (PIA) på balansräkningen medan projektet färdigställs. Du kan sedan bokföra
kostnaderna och försäljningsintäkterna i resultaträkningskonton när det är lämpligt.

I den här genomgången tas följande aktiviteter upp:

Beräkna PIA.
Välja beräkningsmetod för PIA.
Undanta delar av ett projekt från PIA.
Bokföra PIA i redovisningen.
Återföra PIA.

Under varje steg i processen beräknas värdet på projekttransaktionerna som flyttas till redovisningen. Stegen för
beräkning och bokföring är åtskilda för att du lättare ska kunna granska data och göra ändringar innan de bokförs i
redovisningen. Du bör därför se till att all information är korrekt när du har kört batch-jobben för beräkning och
innan du bokför.

I den här genomgången används projektteammedlemmen Tricia.

Innan du kan utföra aktiviteterna i den här genomgången måste du installera Business Central på datorn.

Den här genomgången fokuserar på CRONUS AB, ett design- och konsultföretag som ritar och bygger till
exempel konferenshallar och kontor, med möbler, utrustning och lagerutrymmen. De flesta som arbetar på
CRONUS är projektorienterade och Tricia, en projektmedlem, använder projekt för att få en översikt över alla
pågående projekt, som CRONUS har inlett, och även de projekt som avslutats. Vissa av projekten kan vara mycket
för långa och löpa över månader. Tricia kan använda en PIA för att registrera produkter i arbete och spåra
kostnader i hela projektet.



FÄLT DESCRIPTION

Ska lämnas tom om projektaktiviteten utgör en del av en
projektaktivitetsgrupp.

Summa Definierar intervallet eller gruppen av aktiviteter som ingår i
PIA- och resultatbeloppsberäkningen. Inom gruppen ska Typ
av projektaktivitet som angetts som Bokföring ingå i PIA-
totalen om inte fältet PIA-total angetts som Exklusive.

Exklusive Gäller bara när Typ av projektaktivitet är Bokföring.
Aktiviteten beaktas inte när PIA och resultatbelopp beräknas.

Så här beräknar du PIASå här beräknar du PIA

CRONUS har vunnit ett långvarigt projekt som nu har förlängts över flera redovisningsperioder. Tricia, en
projektmedlem, beräknar produkter i arbete (PIA) för att kontrollera att företagets finansiella rapporter är rätt.

I den här proceduren kommer Tricia att välja en särskild grupp med aktiviteter som ska inkluderas i PIA-
beräkningen. På sidan Projektaktivitetsrader kan hon ange dessa rader i kolumnen PIA totalt.

De tre alternativen beskrivs i tabellen nedan.

I följande genomgången använder Tricia kostnadsvärdemetoden, företagets standard, för att beräkna PIA. Hon
anger vilken del av projektet som ska inkluderas i PIA-beräkningen genom att tilldela PIA-slutsummorna till olika
projektaktivitetsrader.

PROJEKTAKTIVITETSNR FÄLTET PIA, TOTALT

1130 Exklusive

1190 Summa

1210 Exklusive

1310 Exklusive

1. Välj ikonen  och ange Projekt och välj sedan relaterad länk.

2. I listan Projekt väljer du projektet Hjortfält och väljer sedan åtgärden redigera. Projektkortet öppnas i
redigeringsläge.

PIA kan beräknas baserat på metoderna Kostnadsvärde, Förs.värde, Försäljningskostnader,
Färdigställningsgrad eller Slutfört kontrakt. I det här exemplet använder CRONUS kostnadsvärdemetoden.

3. På snabbfliken Bokföring, väljer du fältet PIA-metod och sedan Kostnadsvärde.

4. Välj åtgärden Projektaktivitetsrader och ange följande värden i fältet PIA - Summa.

Värdena beskrivs i tabellen nedan.

5. Välj åtgärden PIA och klicka på åtgärden beräkna PIA.

6. På sidan Projekt - Beräkna PIA kan du välja det projekt som du vill beräkna PIA för. På snabbfliken
Projekt väljer du Hjortfält i fältet Nr. .

7. I fältet Bokföringsdatum anger du ett datum som är senare än arbetsdatumet.

8. I fältet Verifikationsnr anger du 1. Detta skapar ett dokument som du kan gå tillbaka till senare för



Så här kan du granska PIA-varningarSå här kan du granska PIA-varningar

Så här beräknar du PIA på nyttSå här beräknar du PIA på nytt

NOTENOTE

Bokföra PIA i reodvisningen

Så här bokför du PIA i redovisningenSå här bokför du PIA i redovisningen

NOTENOTE

spårning.

9. Klicka på OK för att köra batchjobbet. Ett meddelande visas. Klicka på knappen OK för att fortsätta. Stäng
sidan Projektaktivitetsrader.

Meddelandet om att det finns varningar är kopplat till PIA-beräkningen. Du ska granska varningarna i nästa procedur.

10. På Projektkortet expanderar du snabbfliken PIA och bokföring för att visa de beräknade värdena. Du kan
också se PIA-bokföringsdatum och värden som har bokförts i redovisningen, om dessa finns.

Observera att värdet för Bokfört kostnadsbelopp är 215,60 i kolumnen Till bokföra. Detta visar den totala
kostnaden för två av artiklarna i gruppen med projektaktiviteter 1110 – 1130. Den tredje artikeln har lagts
Exklusive, och ingår därför inte i PIA-beräkningen.

1. Välj ikonen  och ange Cockpit för PIA för projekt och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Hjortfält och välj sedan åtgärden Visa varningar.
3. På sidan Projekt - PIA-varningar granskar du varningen som är kopplad till projektet.

Efter bokföringsperiodens slut måste Tricia beräkna PIA på nytt så att även slutfört arbete fram till dagens datum
kommer med.

1. På kortet Projekt väljer du åtgärden PIA-transaktioner för att visa PIA-beräkningen.

Sidan PIA-transaktioner för projekt visas PIA-transaktionerna från den senaste beräkningen av ett
projekt, även om PIA ännu inte har bokförts i redovisningen.

2. Du kan följa stegen i processen som förklarar hur du beräknar PIA för att omberäkna PIA. Varje gång som
PIA beräknas skapas en transaktion på sidan PIA-transaktioner för projekt.

3. Stäng sidan.

Endast produkter i arbete och resultatbelopp beräknas. Detta bokförs inte i Redovisning. Om du vill bokföra värdet måste du
köra batchjobbet Bokför PIA i redovisning när du har beräknat PIA och bokföring.

Nu när Tricia har beräknat PIA för det här projektet kan hon bokföra det i redovisningen.

1. I listan Projekt markerar du projektet Hjortfält.

2. Välj åtgärden PIA och klicka på åtgärden Bokför PIA i redovisning.

3. På sidan Projekt - Bokför PIA i redovisning, på snabbfliken Projekt, väljer du Hjortfält i fältet Nr. .

4. På snabbfliken Alternativ, i fältet Dokumentnr för återföring, anger du 1.

5. Klicka på OK för att bokföra PIA i redovisningen.

6. Välj OK för att stänga bekräftelsesidan.



Återföra en PIA-bokning

Så här återför du en PIA-transaktionerSå här återför du en PIA-transaktioner

Gå vidare

När du har fyllt i fältet kan du visa information om bokföring på sidan Pia-redovisningstransaktioner.

7. I listan Projekt väljer du projektet Hjortfält och väljer sedan åtgärden PIA-redovisningstransaktioner.

På sidan PIA-redov.transaktioner för projekt kan du verifiera att PIA har bokförts i redovisningen.

8. Stäng sidan.

9. Öppna kortet Projekt för projektet Hjortfält.

10. Lägg märke till att kolumnen Bokförd, fältet Bokfört kostnadsbelopp i redov. nu fylls i på snabbfliken
PIA och bokföring, vilket anger att PIA har bokförts i redovisningen.

11. Välj OK för att stänga kortet.

Tricia anser att projektaktiviteter som är exkluderade från beräkning av PIA borde vara inkluderade i PIA. Hon kan
återföra de felaktiga transaktionerna utan att behöva bokföra nya PIA-transaktioner.

NOTENOTE

1. I listan Projekt markerar du projektet Hjortfält.

2. Välj åtgärden PIA och klicka på åtgärden Bokför PIA i redovisning.

3. På sidan Projekt - Bokför PIA i redovisning, på snabbfliken Projekt, väljer du Hjortfält i fältet Nr. .

4. På snabbfliken Alternativ, i fältet Dokumentnr för återföring, anger du 1.

5. Ange det ursprungliga bokföringsdatumet i fältet Bokföringsdatum för återföring. Detta bör vara samma
datum som du använde för att beräkna PIA den första gången.

6. Markera kryssrutan Endast återföring. Detta återför tidigare bokförd PIA, men bokför ny PIA i
redovisningen.

7. Välj OK för att köra batch-jobbet och välj sedan OK för att stänga bekräftelsesidan.

8. Öppna kortet Projekt för Hjortfält.

9. Kontrollera att det inte finns några bokförda PIA-transaktioner på snabbfliken PIA och bokföring.

10. Stäng sidan.

11. I listan Projekt väljer du projektet Hjortfält, väljer åtgärden PIA och väljer åtgärden PIA
redovisningstransaktioner. För PIA-transaktionerna är kryssrutan Återförd markerad.

12. Stäng sidan.

13. Öppna Projektaktivitetsrader för projektet, inkludera de delar av projektet som bör ingå i PIA-
beräkningen och därefter räkna om och bokföra det nya värdet i redovisningen.

Anta att Tricia har beräknat och bokfört PIA för ett projekt med felaktiga datum. Genom att följa metoden som
diskuterades tidigare kan hon återföra de felaktiga transaktionerna, korrigera datum och bokföra dessa på nytt i
redovisningen.

Den här genomgången har du lärt dig hur du beräknar PIA i Business Central. I större projekt kan det vara



Se även

praktiskt att överföra kostnaderna till ett PIA-konto periodvis medan projektet färdigställs. Den här genomgången
har visat hur man exkluderar aktivitetsrader från en beräkning. Detta visar också när du bör omberäkna. Slutligen,
den här genomgången visar hur du bokför PIA i redovisningen. Ett exempel på hur du återför en PIA-bokföring till
redovisningen inkluderas också.

Genomgång av affärsprocesser
Genomgång: Hantera projekt med Projekt
Förstå PIA-metoder
Övervaka framsteg och resultat
Arbeta med Business Central



Genomgång: Plockning och leverans i
grundläggande lagerkonfiguration
2019-10-14 • 3 minutes to read

METOD
ANKOMMANDE
BEHANDLING LAGERPLATSER PLOCKNINGAR UTLEVERANSER

NIVÅ AV
KOMPLEXITET (SE
DESIGNDETALJER:
LAGERSTYRNINGSI
NSTÄLLNING)

A Bokföra
plockning och
utleverans från
orderraden

INTER 2

B Bokföra
plockning och
utleverans från
ett
lagerplockningdo
kument

X 3

L Bokföra
plockning och
utleverans från
ett
distributionslager
utleveransdokum
ent

X 6-4-5

D Bokföra
plockning från ett
distributionslager
plockningdokum
ent och bokföra
leveransen från
ett
distributionslager
utleveransdokum
ent

INTER INTER 6-4-5

Om den här genomgången

Obs! i den här genomgången måste utföras på ett demonstrationsföretag, med alternativet Fullständig
utvärdering - fullständig exempeldata som är tillgängliga i begränsat läge. Mer information finns i Skapa en
miljö för begränsat lägel.

I Business Central kan de utgående processerna för plockning och utleverans utföras på fyra sätt med hjälp av
olika funktionaliteter beroende på lagerkomplexitetsnivån.

Mer information finns i Designdetaljer: Avgående distributionslagerflöde.

Efterföljande genomgången visar metod B i föregående tabellen.

För grundläggande lagerkonfigurationer där lagerstället har konfigurerats att kräva plockningsbearbetning men



Roller

Förutsättningar

Situation

inte leveransbearbetning, använder du sidan Lagerplockning för att registrera och bokföra plocknings- och
leveransinformation för dina avgående källdokument. Det utgående källdokumentet kan vara en försäljningsorder,
inköpsreturorder, utgående överföringsorder eller produktionsorder med komponentbehov.

I den här genomgången tas följande aktiviteter upp:

Lägger upp lagerstället S ILVER för lagerplockning.
Skapa en försäljningsorder för kund 10000 på 30 högtalare.
Släppa försäljningsordern för lagerhantering.
Skapa en lagerplockning som baseras på ett släppt källdokument.
Registrering av lagerrörelsen från lagret och samtidigt bokföra försäljningsutleveransen för
källförsäljningsorder.

Den här genomgången innehåller arbetsuppgifter som utförs av följande användarroller:

Dist.lagerchef
Orderhandläggare
Lagerarbetare

För att kunna utföra den här genomgången behöver du:

CRONUS Sverige Ab installerad.

Gör dig själv till distributionslageranvändare på lagerstället S ILVER med följande steg:

1. Välj ikonen  och ange Dist.lager personal och välj sedan relaterad länk.
2. Välj fältet Användar-ID och välj ditt eget användarkonto på sidan Användare.
3. Ange SILVER i fältet Lagerställekod.
4. Välj fältet Standard.
Gör artikeln LS-81 tillgänglig på platsen SILVER, genom att följa nedanstående steg:

TRANSAKTIONSTYP ARTIKELNUMMER PLATSKOD LAGERPLATSKOD ANTAL

Positiv antalsjust. LS-81 SILVER S-01-0001 Obs!
Artikelns
standardlagerplats
i CRONUS

20

Positiv antalsjust. LS-81 SILVER S-01-0002 20

1. Välj ikonen  och ange Artikeljournaler och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna standardjournalen och skapa sedan två artikeljournalrader med följande information om
arbetsdatumet (23 januari).

3. Välj åtgärden Bokföra och sedan knappen Ja.

Ellen, lagerchefen i CRONUS, ställer in lagret S ILVER för grundläggande plockning där lagerarbetare behandlar
utgående beställningar var för sig. Susan, orderhandläggaren, skapar en försäljningsorder för 30 enheter av
artikeln LS-81 att levereras till kund 10000 från SILVERLAGRET. Anders, lagerarbetaren, måste kontrollera att



Lägger upp lagerstället

Så här lägger du upp lagerställenSå här lägger du upp lagerställen

Skapar försäljningsreturordern

Så här skapar du försäljningsreturordernSå här skapar du försäljningsreturordern

Plocka och leverera artiklar

Plocka och utleverera artiklar så härPlocka och utleverera artiklar så här

leveransen förbereds och levereras till kunden. Anders hanterar alla uppgifter som är involverade på sidan
Lagerplockning som automatiskt pekar på lagerplatserna där LS-81 lagras.

Inställningen av sidan Lagerställekort definierar företagets lagerflöden.

1. Välj ikonen  och ange Platser och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna lagerställekortet S ILVER.
3. Markera kryssrutan Begär plockning.

Försäljningsorder är den vanligaste typen för utgående källdokumentet.

ARTIKEL LAGERSTÄLLEKOD ANTAL

LS_81 SILVER 30

1. Välj ikonen  och ange Försäljningsorder och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.

3. Skapa en försäljningsorder för kund 10000 på arbetsdatumet (23 januari) med följande
försäljningsorderrad.

Fortsätt med att meddela lagret att försäljningsordern är klar för lagerhantering.

4. Välj åtgärden Släppa.

Anders fortsätter att plocka och leverera de sålda artiklarna.

På sidan Lagerplockning kan du hantera alla utgående distributionslageraktiviteter för ett särskilt källdokument,
t.ex en försäljningsorder.

1. Välj ikonen  och ange Lagerplockningar och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.

3. Välj fältet Källdokument och sedan Försäljningsorder.

4. Välj fältet Ursprungsnr., markera raden för försäljningen till kund 10000 och välj sedan knappen OK.

Välj alternativt åtgärden Hämta källdokument och välj sedan försäljningsordern.

5. Välj åtgärden Fyll i auto. ant. att hantera.

Alternativt, ange 10 respektive 30 i fältet Ant. att hantera på de två lagerplockningsraderna.

6. Välj åtgärden bokför, välj leverera, och välj sedan OK-knappen.

De 30 högtalarna har nu registrerats som plockade från lagerplatser S-01-0001 och S-01-0002, och en
negativ artikeltransaktion skapas som återspeglar den bokförda leveransen.



Se även
Plocka artiklar med lagerplockning
Plocka artiklar för utleverans från dist.lager
Ställa in grundläggande dist.lager med verksamhetsområden
Flytta komponenter till ett verksamhetsområde i en grundläggande lagerkonfiguration
Plocka för produktion eller montering
Flytta artiklar ad hoc i grundläggande lagerkonfigurationer
Designdetaljer: Avgående distributionslagerflöde
Genomgång av affärsprocesser
Arbeta med Business Central



Genomgång: Spåra serienummer/partinummer
2019-10-14 • 11 minutes to read

Om den här genomgången

Roller

Förutsättningar

Situation

Obs! i den här genomgången måste utföras på ett demonstrationsföretag, med alternativet Fullständig
utvärdering - fullständig exempeldata som är tillgängliga i begränsat läge. Mer information finns i Skapa en
miljö för begränsat lägel.

När produktfel inträffar måste felen identifieras och de artiklar som påverkas måste hindras från att lämna
företaget. Ifall defekta produkter redan har skickats måste du spåra vem som tagit emot dem och, vid behov, att
återkalla dessa artiklar.

Den första uppgiften vid felhantering är att ta reda på var de defekta artiklarna kommer ifrån och var de har
använts. Den här undersökningen baseras på historiska data och underlättas av en sökning bland
artikelspårningsposterna på sidan Artikelspårning.

Nästa uppgift vid felhantering är att fastställa om de spårade artiklarna har planerats i öppna dokument, t.ex. icke-
bokförda försäljningsorder eller förbrukningsjournaler. Detta arbete utförs på sidan Navigera. Du kan använda
funktionen Analysera för att söka igenom alla typer av databasposter.

Den här genomgången visar hur du identifierar de artiklar som är defekta, vilken leverantör som levererat dem
samt var de har använts, så att de order som berörs kan stoppas eller återkallas.

I den här genomgången tas följande aktiviteter upp:

Spåra förbrukning till ursprung.
Spåra ursprung till förbrukning.
Söka efter alla aktuella poster som innehåller det spårade serienumret/partinumret.

Den här genomgången innehåller arbetsuppgifter som utförs av följande användarroller:

Kvalitetskontrollant
Dist.lagerchef
Orderhandläggare
Inköpsagent

För att kunna utföra den här genomgången behöver du:

Företaget Business Central.
Du kan skapa nya artiklar och ett antal affärstransaktioner genom att följa stegen i Förbereda exempeldata.

Kvalitetskontrollanten Rickard utreder en försäljningsretur av artikel 1002, Racercykel. Kunden, Selangorian AB,
har klagat på att svetsfogarna i ramen har spruckit. Teknikerna på kvalitetskontrollen har bekräftat att den
returnerade cykelns racingram är defekt. Nu måste kvalitetskontrollen fastställa följande:



 Förbereda exempeldata

Så här skapar du serviceartiklarSå här skapar du serviceartiklar

Vilket parti med racercykelramar som var defekt.
Vilken inköpsorder det defekta partiet togs emot för.

Från försäljningsavdelningen får kvalitetskontrollanten veta att den returnerade racercykeln, artikel 1002, hade
serienumret SN1. Med denna grundläggande information måste han fastställa var den färdiga racercykeln senast
användes och sedan måste han spåra baklänges till tidigaste möjliga ursprung för att fastställa vilket partinummer
den trasiga komponenten, d.v.s. cykelramen, kommer från.

Resultatet av den här första artikelspårningsuppgiften identifierar vilka racerramar som var defekta och vilken
leverantör som levererat dessa. Sedan, men genom samma övergripande spårningsprocess, måste
kvalitetskontrollanten leta upp alla de racercyklar med racerramar från det defekta partiet som sålts, så att dessa
order kan stoppas eller återkallas. Slutligen måste kvalitetskontrollanten hitta eventuella öppna dokument där det
defekta partiet används så att inga ytterligare transaktioner skapas med det.

De första två defekthanteringsuppgifterna utförs på sidan Artikelspårning. Den sista uppgiften utförs på sidan
Analysera tillsammans med sidan Artikelspårning.

Du måste skapa följande nya artiklar:

2000, Racercykelram: partispecifik spårning, komponent i 1002
1002, Racercykel: serienummerspecifik spårning

Du måste sedan skapa olika inköps-, produktions- och försäljningstransaktioner med dessa två artiklar.

BESKRIVNING BASENHET

REDOVISNINGS-
PRODUKTBOKFÖ
RINGSMALL

MOMS
PRODUKTBOKFÖ
RINGSMALL

LAGERBOKFÖRIN
GSMALL

ARTIKELSPÅRNIN
GSKOD

Racercykelram STYCK RÅMAT MOMS25 RÅMAT PARTIALLA

NOTENOTE

BESKRIVNING BASENHET

REDOVISNING
S-
PRODUKTBOK
FÖRINGSMAL
L

MOMS
PRODUKTBOK
FÖRINGSMAL
L

LAGERBOKFÖ
RINGSMALL

ÅTERANSKAFF
NINGSSYSTE
M

ARTIKELSPÅR
NINGSKOD

Racercykel STYCK DETALJ MOMS25 FÄRDIG Prod.order SNALLA

1. Välj ikonen  och ange Artiklar och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.

3. I fältet Nr. ange 2000 och fyll sedan i följande fält.

Välj knappen Ny och välj sedan PSC på sidan Artikelenheter om du vill ange basenheten.

4. Alla övriga fält innehåller acceptabla standarddata eller behöver inte fyllas i.

5. Klicka på OK för att skapa det första nya artikelkortet, 2000.

6. Välj Ny.

7. I fältet Nr. ange 1002 och fyll sedan i följande fält.



Så här kan du köpa komponenterSå här kan du köpa komponenter

NOTENOTE
Välj knappen Ny och välj sedan PSC på sidan Artikelenheter om du vill ange basenheten.

Fortsätt genom att definiera artikelns produktionsinställningar.

8. På snabbfliken Återanskaffning i fältet Operationsföljdsnr. anger du 1000.

9. Välj fältet Prod.strukturnr och välj sedan Avancerat.

10. På sidan Prod. strukturlista väljer du första raden 1000, och sedan Redigera.

11. På sidan Prod.struktur ändrar du värdet i fältet Status till Under utveckling.

12. Gå till en tom rad, ange 2000 i fältet nr. och skriv sedan 1 i den antal Per fält.

13. Ändra tillbaka värdet i fältet Status till Certifierat.

14. Välj knappen OK om du vill infoga produktionsstrukturen på artikelkortet och stänga sidan Prod.struktur.

Nu köper du racercykelramar från Metallprofilexperten AB.

ARTIKEL ANTAL PARTINR

2000 10 PARTI1

ARTIKEL ANTAL PARTINR

2000 11 PARTI2

1. Välj ikonen  och ange Inköpsorder och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.

3. Skapa en inköpsorder för leverantören, som är Metallprofilexperten AB, genom att fylla i följande radfält.

4. Om du vill ange partinumret, väljer du åtgärden Artikelspårningsrader.

5. På sidan Artikelspårningsrader klickar du på listrutan i fältet Partinr. och Antal (bas) och stänger sedan
sidan.

6. Fyll i fältet Leverantörens fakturanr med något värde.

7. Välj åtgärden bokför, välj alternativet inleverera och fakturera, och välj sedan OK-knappen.

Sedan köper du in racercykelramar från Teknologibyrån AB.

8. Välj ikonen  och ange Inköpsorder och välj sedan relaterad länk.

9. Välj åtgärden Ny.

10. Skapa en inköpsorder för leverantören, som är Teknologibyrån AB, genom att fylla i följande radfält.

11. Om du vill ange partinumret går du till snabbfliken Rader, gruppen Rad, och väljer
Artikelspårningsrader.

12. På sidan Artikelspårningsrader klickar du på listrutan i fältet Partinr. och Antal (bas) och stänger sedan
sidan.



Så här kan du producera slutartiklarSå här kan du producera slutartiklar

13. Fyll i fältet Leverantörens fakturanr med något värde.

14. Välj åtgärden bokför, välj alternativet inleverera och fakturera, och välj sedan OK-knappen.

Sedan producerar du racercyklar, SN1 och SN2.

URSPRUNGSNR ANTAL SERIENR

1002 2 SN3

1002 2 SN4

1. Välj ikonen  och ange Släppta prod.order och välj sedan relaterad länk.

2. Välj gruppen Ny.

3. Skapa en ny släppt produktionsorder genom att fylla i följande fält.

|-|-|-|
|Källnr|Antal|Serienr|
|1002|2|SN1|
|1002|2|SN2|

4. Välj åtgärden Uppdatera produktionsorder och klicka på OK för att fylla i raden.

5. Om du vill ange serienummer väljer du åtgärden Artikelspårningsrader.

6. På sidan Artikelspårningsrader klickar du på listrutan i fältet Serienummer och Antal (bas) och stänger
sedan sidan.

Nu bokför du förbrukningen av racercykelramar från PARTI1.

7. På sidan släppt produktionsorder kan du välja åtgärden produktionsjournal.

8. På sidan Produktionsjournal markerar du förbrukningsraden för artikeln 2000, väljer åtgärden
Artikelspårningsrader.

9. På sidan Artikelspårningsrader klickar du på listrutan i fältet Partinr. markerar LOT1, och sedan knappen
OK.

10. Lämna alla övriga standardvärden på sidan produktionsjournalen och välj sedan bokför.

Sedan producerar du två racercyklar till, SN3 och SN4.

11. Välj ikonen  och ange Släppta prod.order och välj sedan relaterad länk.

12. Välj åtgärden Ny.

13. Skapa en ny släppt produktionsorder genom att fylla i följande fält i huvudet.

14. Välj åtgärden Uppdatera produktionsorder för att fylla i raden.

15. Om du vill ange serienummer går du till åtgärden Artikelspårningsrader och sedan numren på två rader i
fältet Serienr. på sidan Artikelspårningsrader.

Nu bokför du ytterligare förbrukning av racercykelramar från PARTI1.

16. På sidan släppt produktionsorder kan du välja åtgärden produktionsjournal.

17. På sidan Produktionsjournal markerar du förbrukningsraden för artikeln 2000, väljer åtgärden
Artikelspårningsrader.



Sälja slutartiklarnaSälja slutartiklarna

18. På sidan Artikelspårningsrader klickar du på listrutan i fältet Partinr. markerar LOT1, och sedan knappen
OK.

19. Lämna alla övriga standardvärden på sidan produktionsjournalen och välj sedan bokför.

Du har producerat fyra racercyklar, SN1 till SN4, och förbrukat fyra av de tio racercykelramarna från
PARTI1 med två ramar i varje produktionsorder.

20. Stäng produktionsjournalen och produktionsordrarna.

Sedan ska racercyklarna säljas. Sälj först racercykeln med SN1 till Service AB.

KUND ARTIKEL ANT. SERIENR

Service AB 1002 1 SN1

KUND ARTIKEL ANT. SERIENR

Fotograferna AB. 1002 1 SN2

KUND ARTIKEL ANT. SERIENR

Fotograferna AB. 2000 5 PARTI1

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Försäljningsorder och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny och skapa en försäljningsorder genom att fylla i följande fält.

3. Om du vill ange serienummer går du till åtgärden Artikelspårningsrader och sedan numren på två rader i
fältet Serienr. på sidan Artikelspårningsrader.

4. Välj åtgärden bokför, välj alternativet Leverera och fakturera, och välj sedan OK-knappen.

Sedan säljs racercykeln med SN2 till Fotograferna AB.

5. Välj ikonen  och ange Försäljningsorder och välj sedan relaterad länk.

6. Välj åtgärden Ny och skapa en försäljningsorder genom att fylla i följande fält.

7. Om du vill ange serienummer går du till åtgärden Artikelspårningsrader och sedan numren på två rader i
fältet Serienr. på sidan Artikelspårningsrader.

8. Välj åtgärden bokför, välj alternativet Leverera och fakturera, och välj sedan OK-knappen.

Slutligen, sälj en del racercykelramar separat. Cannon Group PLC. beställer även fyra separata
racercykelramar till deras egen monteringslinje.

9. Välj ikonen  och ange Försäljningsorder och välj sedan relaterad länk.

10. Välj åtgärden Ny och skapa en försäljningsorder genom att fylla i följande fält.

11. Om du vill ange serienummer, på snabbdliken Rader i gruppen Rad väljer du åtgärden
Artikelspårningsrader och sedan numren på två rader i fältet Serenr. på sidan Artikelspårningsrader.

Bokför inte den sista försäljningsordern för fem racercykelramar.



Spåra från förbrukning till ursprung

Så här fastställer du vilket parti den defekta ramen förekom i och vem som levererade denSå här fastställer du vilket parti den defekta ramen förekom i och vem som levererade den

Spåra från ursprung till förbrukning

Nu är du klar med förberedandet av data för att visa upp funktionerna Artikelspårning och Analys.

Från försäljningsavdelningen får kvalitetskontrollanten veta att den returnerade racercykeln, artikel 1002, har
serienumret SN1. Genom att använda den grundläggande informationen kan han fastställa var den färdiga
racercykeln senast användes, i det här fallet för försäljningsutleveransen till Service AB. Sedan måste
kvalitetskontrollanten spåra baklänges till tidigaste möjliga ursprung för att fastställa vilket partinummer den
trasiga in ramen kommer ifrån och vilken leverantör som levererat den.

NOTENOTE

1. Välj ikonen  och ange Artikelspårning och välj sedan relaterad länk.

2. På sidan Artikelspårning, ange SN1 i fältet Serienrfilter och anger sedan 1002 i fältet Artikelfilter.

3. Behåll standardinställningen för Artikel-Endast spårade i fältet Visa komponenter och behåll
standardspårningsmetoden Förbrukning – Ursprung i Spårningsmetod.

4. Välj åtgärden Spåra.

Lägg märke till hur ett utleveranshuvud matchar sökvillkorna. Innan du fortsätter med spårningen ska du
verifiera att utleveransen är den som innehöll den defekta cykeln till Service AB.

5. Markera spårningsraden och välj sedan åtgärden visa dokument.

Fortsätt nu att spåra ursprunget för försäljningsutleveransen som innehåller racercykeln med numret SN1.

6. Välj +-ikonen på spårningsraderna för att efterhand expandera och spåra bakåt i transaktionskedjan som
försäljningsutleveransen har sitt ursprung i.

Du kan spåra följande transaktionshistorik:

Första bokförda dokument bakåt i transaktionskedjan är utflödesbokföringen av SN1 från den första
släppta produktionsordern.
Nästa bokförda dokument bakåt i kedjan är förbrukningsbokföringen från den första släppta
produktionsordern. Här kan kvalitetskontrollanten se att en racercykelram från PARTI1 har använts.
Det bokförda dokument som ligger längst ned i kedjan är den bokförda inleveransen då
racercykelramar i PARTI1 fördes in i lagret.

Kvalitetskontrollanten har nu fastställt vilket parti med racercykelramar som var defekt och kan söka efter
den sista spårningsraden för att se vilken leverantör som levererade dessa, nämligen Metallprofilexperten
AB.

Gör inga ytterligare ändringar i spårningsresultaten eftersom du kommer att använda dem i nästa avsnitt.

Nu är du klar med den första defekthanteringsuppgiften med hjälp av sidan Artikelspårning.
Kvalitetskontrollanten måste nu fastställa om andra bokförda dokument innehåller racercykelramar från
PARTI1.

Kvalitetskontrollanten har fastställt att de defekta racercykelramarna kommer från PARTI1. Nu måste han/hon leta
reda på eventuella andra racercyklar som innehåller ramar från det defekta partiet så att dessa cyklar kan stoppas
eller återkallas.



Så här hittar du all förbrukning som använder det defekta partietSå här hittar du all förbrukning som använder det defekta partiet

Hitta alla poster som innehåller ett serienummer/partinummer

Så här hittar du alla förekomster av PARTI1 i icke-bokförda poster, t.ex. öppna orderSå här hittar du alla förekomster av PARTI1 i icke-bokförda poster, t.ex. öppna order

Ett sätt att förbereda den här spårningsuppgiften på sidan Artikelspårning är att manuellt ange LOT1 i fältet
Partinrfilter och 2000 i fälte Artikelfilter. I den här genomgången använder vi emellertid funktionen Spåra
motsatt - från rad.

1. På sidan Artikelspårning markerar du inleveransraden (den sista spårningsraden), klickar på Spåra
motsatt - från rad.

Spårningsresultatet kommer nu att baseras på filtren på spårningsraden för inleveransen, PARTI1 och
artikel 2000, och resultatet kommer att baseras på spårningsmetoden Ursprung - Förbrukning.

Fortsätt och expandera alla spårningsrader om du vill visa en översikt över all förbrukning av artikeln 2000
med PARTI1.

2. Välj åtgärden Expandera alla.

De första fyra spårningsraderna refererar till försäljningsutleveransen till Service AB, som redan har lösts.
Den sista raden indikerar att ytterligare en racercykel, SN2, har producerats i samma släppta
produktionsorder och har sedan sålts och levererats vid en annan försäljningsutleverans.

Kvalitetskontrollanten informerar genast försäljningsavdelningen så att de kan sätta igång och återkalla den
defekta racercykeln från kunden, Fotograferna AB.

Samtidigt kan han av de sista tre spårningsraderna utläsa att ytterligare två artiklar, SN3 och SN4, har
producerats baserat på racercykelramar från PARTI1. Kvalitetskontrollanten vidtar en åtgärd för att spärra
dessa två slutprodukter i lagret.

Nu är du klar med den andra defekthanteringsuppgiften med hjälp av sidan Artikelspårning för
defekthantering. Eftersom sidan Artikelspårning endast bygger på bokförda poster måste
kvalitetskontrollanten fortsätta till sidan Analysera för att säkerställa att PARTI1 inte förekommer i icke-
bokförda dokument.

Med sidan Artikelspårning fick kvalitetskontrollanten veta att de defekta racercykelramarna kom från PARTI1,
vilken leverantör som levererat dem samt i vilka bokförda transaktioner de förekommit. Nu måste
kvalitetskontrollanten fastställa om PARTI1 förekommer i något öppet dokument genom att integrera från
spårningsresultatet till sidan Analysera där han kan utföra en sökning i alla databasposter.

1. På sidan Artikelspårning markerar du pekaren på den första spårningsraden, som är inleveransen för
PARTI1.

2. Välj åtgärden Analysera.

Sidan Analysera finns förinställda sökfilter som bygger på spårningsresultatet för PARTI1.
Kvalitetskontrollanten ser att de flesta av posterna hör till dokument som redan har identifierats på sidan
Artikelspårning. Exempelvis refererar den sista analysraden av typen Produktionsorder till de två släppta
produktionsordrarna som förbrukade racercykelramar från PARTI1.

Den andra analysraden av typen Försäljningsrad hör dock till en icke-bokförd dokumentrad, varför
kvalitetskontrollanten fortsätter med att undersöka den.

3. Du kan öppna försäljningsradposten genom att markera den andra analysraden, klicka Visa. Alternativt kan
du välja värdet i fältet Antal poster.

Nu ser kvalitetskontrollanten en öppen försäljningsrad för de defekta racercykelramarna.
Kvalitetskontrollanten ger försäljningsavdelningen genast förslaget att annullera den här ordern och att



Se även

skapa en ny produktionsorder, baserat på godkända racercykelramar.

Nu är du klar med genomgången av hur du använder sidan Analysera för defekthantering tillsammans med
sidan Artikelspårning.

Arbeta med serienummer och partinummer
Spåra artiklar med artikelspårning
Genomgång av affärsprocesser



Genomgång: Utföra kassaflödesprognoser genom att
använda kontouppställningar
2019-10-14 • 2 minutes to read

Om den här genomgången

FörutsättningarFörutsättningar

Roller

Situation

Lägga upp ett nytt kontouppställningsnamn

Så här skapar du ett nytt kontouppställningsnamnSå här skapar du ett nytt kontouppställningsnamn

Den här genomgången beskriver hur du kan använda kontouppställningar för att göra kassaflödesprognoser.
Kontouppställningar utför beräkningar som inte kan göras direkt i kontoplaner för kassaflöden. I
kontouppställningar kan du skapa delsummor för kassainflöden och utbetalningar. Dessa delsummor kan
inkluderas i nya totaler som kan användas vid kassaflödesprognoser.

I den här genomgången tas följande aktiviteter upp:

Lägga upp ett nytt namn för kassaflödeskontouppställningen.
Skapa kontouppställningsrader.
Lägga upp en ny kolumnlayout.
Koppla en kolumnlayout till en kontouppställning.
Visa och skriva ut kassaflödesprognosen.

För att kunna utföra den här genomgången behöver du:

Business Central installerad.
Kassaflödeskalkylarksraderna är bokförda.

Den här genomgången innehåller arbetsuppgifter som utförs av följande användarroll:

Controller

Ken är controller på CRONUS som varje månad gör kassaflödesprognoser. Han tar med ekonomi, försäljning,
inköp och anläggningstillgångar i prognosen, och sedan visar han den till Sara som är ekonomichef.

En kontouppställning består av ett kontouppställningsnamn för kassaflöde med en serie rader och en
kolumnlayout.

1. Välj ikonen  och ange Kontouppställningar och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Kontouppställningsnamn väljer du åtgärden Ny för att skapa ett nytt kontouppställningsnamn för

kassaflöde.
3. I fältet Namn anger du Prognos.
4. I fältet Beskrivning, ange Kassaflödesprognos.
5. Lämna fälten Standard kolumnlayout och Analysvynamn tomma.



Skapa kontouppställningsrader

Så här skapar du kontouppställningsraderSå här skapar du kontouppställningsrader

Koppla kolumnlayouten till kontouppställningsnamnet

Så här kopplar du kolumnlayouten till kontouppställningsnamnetSå här kopplar du kolumnlayouten till kontouppställningsnamnet

Så här visar och skriver du ut kassaflödesprognosenSå här visar och skriver du ut kassaflödesprognosen

Se även

När ett kontouppställningsnamn har upprättats, definierar Ken varje rad som visas i kontouppställningen för
kassaflödet. Ken definierar rader som kan visas i rapporter förutom rader som bara används vid beräkning.

NOTENOTE

RAD-NR BESKRIVNING
SUMMERINGS
TYP

SUMMERINGS
INTERVALL RADTYP BELOPPSTYP VISA

C10 Belopp Nettoförändr
ing

Transaktioner Nettobelopp Alltid

C20 Belopp till
datum

Saldo t.o.m.
datum

Transaktioner Nettobelopp Alltid

C30 Hela
räkenskapsår
et

Hela
räkenskapsår
et

Transaktioner Nettobelopp Alltid

1. På sidan Kontouppställningsnamn väljer du det nya kontouppställningsnamnet för Prognos som du har
skapat. På fliken Start i gruppen Process väljer du Redigera kontouppställning.

2. På sidan Kontouppställning anger du varje rad exakt som det visas i följande tabell.

Med hjälp av funktionen Infoga kassaflödeskonton kan du snabbt välja kassaflödeskonton från kontoplanen för
kassaflöde och kopiera dem till kontouppställningsrader.

3. Välj OK.

Nu kan Ken koppla kolumnlayouten till kontouppställningsnamnet.

1. På sidan Kontouppställningsnamnet väljer du Prognos i fältet Namn.
2. I fältet Standard kolumnlayout, välj kolumnlayouten Kassaflöde som standardkolumnlayout.

1. På sidan Kontouppställningsnamn väljer du åtgärden Översikt för att visa kassaflödesprognosen.
2. På sidan Kontouppställning översikt kan du ange ett belopp och sedan visa transaktionerna i

kassaflödesprognosen som utgör beloppet. Dessutom kan du visa formeln som används för att beräkna
beloppet. Du kan också filtrera beloppen efter datum och dimension.

3. Välj åtgärden Skriv ut när du vill skriva ut kassaflödesprognosen.

Arbeta med kontouppställningar
Genomgång av affärsprocesser
Arbeta med Business Central



Designdetaljer
2019-10-14 • 2 minutes to read

OM DU VILL SE

Lär dig hur planeringssystemet fungerar och hur du justerar
algoritmerna för att uppfylla planeringskrav i olika miljöer.

Designdetaljer: Leveransplanering

Förstå mekanismer i värderingsmotorn, till exempel
värderingsprincip och kostnadsjustering och vilka
redovisningsprinciper de har utformats för.

Designdetaljer: Lagerkalkylering

Lära dig mer om centrala principer bakom avancerade och
grundläggande lagerfunktioner och hur de integreras med
andra funktioner i försörjningskedjan.

Designdetaljer: Lagerstyrning

Lär dig mer om historisk och aktuella utformning av
artikelspårningfunktionen och hur den integreras med
reservationssystemet för ta med serie-/partinummer i
dispositionsberäkningarna.

Designdetaljer: Objektspårning

Lär dig mer om funktionen för radbokföring i
redovisningsjournalen, inklusive nya förenklingar i
utformningen av kodmodul 12.

Designdetaljer: Bokföring av rad i redovisningsjournalen

Lär dig mer om designen för att lagra och bokföra
dimensioner, inklusive kodexempel på hur du migrerar och
uppgraderar dimensionskod.

Designdetaljer: Dimensionsuppsättningstransaktioner

Se även

Starta en gratis provperiod!

Innehållet består av detaljerad teknisk information om komplexa programfunktioner i Business Central.

Designdetaljinnehåll är avsett för genomförare, utvecklare och super users, som behöver en djupare insikt för att
implementera, anpassa, eller ställa in funktionerna i fråga.

Planerad
Hantera lagerkostnader
Lagerstyrning
Ställa in komplexa moduler med hjälp av bästa praxis
Arbeta med Business Central

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847861


Designdetaljer: Leveransplanering
2019-10-14 • 2 minutes to read

I det här avsnittet

Dokumentationen innehåller detaljerad teknisk insikt i begreppen och principerna som används i
leveransplaneringen i Business Central.

Den förklarar hur planeringssystemet fungerar och hur du justerar algoritmerna för att uppfylla
planeringskrav i olika miljöer. Den introducerar först centrala lösningsbegrepp och beskriver sedan logiken
för den centrala mekanismen, tillgångsbalansering, innan den fortsätter att förklara hur lagerplanering utförs
med partiformningsmetoder.

Designdetaljer: Centrala koncept i planeringssystemet
Designdetaljer: Reservation, orderspårning och åtgärdsmeddelanden
Designdetaljer: Balansera efterfrågan och tillgång
Designdetaljer: Hantera partiformningsmetoder
Designdetaljer: Planeringsparametrar
Designdetaljer: Planeringsfördelningstabell
Designdetaljer: Efterfrågan vid tomt lagerställe
Designdetaljer: Överföringar i planering



Designdetaljer: Centrala koncept i
planeringssystemet
2019-10-14 • 18 minutes to read

Planeringsfunktionerna finns i ett batchjobb som väljer först de relevanta artiklarna och period att planera för.
Enligt varje artikels lägsta-nivå-kod (strukturposition) anropar batchjobbet sedan en kodenhet som beräknar en
tillförselplan genom att balansera uppsättningar med tillgång-efterfrågan och föreslår möjliga åtgärder som
användaren kan vidta. De föreslagna åtgärderna visas som rader i planeringsförslaget eller inköpskalkylarket.

Planeraren i ett företag, till exempel en inköpare eller en produktionsplanerare antas vara användaren i
planeringssystemet. Planeringssystemet hjälper användaren genom att utföra de omfattande men ganska
rättframma beräkningarna av en plan. Användaren kan sedan koncentrera sig på att lösa svårare problem, till
exempel när saker är annorlunda än vanligt.

Planeringssystemet drivs av förväntad och faktisk kundefterfrågan, till exempel prognoser och försäljningsorder.
Om du kör planeringsberäkningen får du i programmet ett förslag på särskilda åtgärder för användaren att vidta
för eventuell leverans från leverantörer, monterings- eller produktionsavdelningar, eller överföringar från andra
distributionslager. De föreslagna åtgärderna kan vara att skapa nya leveransorder, till exempel inköps - eller
produktionsorder. Om det redan finns leveransorder kan de föreslagna åtgärderna vara att du till exempel ska öka
eller påskynda order som motsvarar förändringarna i efterfrågan.

Ett annat mål med planeringssystemet är att se till att lagret inte blir onödigt stort. Om efterfrågan minskas får du
i planeringssystemet ett förslag om att användaren ska skjuta upp, minska antalet eller annullera befintliga
leveransorder.

Nettobehov och produktionsprogram, beräkna nettoförändringsplan och beräkna fullständig plan är alla
operationer inom en kodenhet som innehåller planeringslogiken. Dock användare leveransplanberäkningen olika
undersystem.

Observera att planeringssystemet inte har någon särskild logik för kapacitetsutjämning eller finplanering. Därför
utförs sådant schemaarbete som en separat funktion. Bristen på direkt integrering mellan de två områdena
betyder också att betydande kapacitet eller schemaändringar kräver att planeringen körs igen.



Planeringsparametrar

Planera startdatum

Dynamisk orderspårning (pegging)

Dynamisk orderspårning kontra planeringssystemetDynamisk orderspårning kontra planeringssystemet

Planeringsparametrar som användar anger för en artikel eller en grupp av artiklar styr vilka åtgärder som
planeringssystemet föreslår i olika situationer. Planeringsparametrarna definieras på varje artikelkort för att
kontrollera när, hur mycket och hur du fyller på.

Planeringsparametrar kan också definieras för en valfri kombination av artikel, variant och lagerställe genom att
skapa en lagerställeenhet (SKU) för varje nödvändig kombination och sedan ange individuella parametrar.

Mer information finns i Designdetaljer: Hantera principer för omordning och Designdetaljer:
Planeringsparametrar.

För att undvika en leveransplanering som tar med öppna tidigare order och föreslår eventuellt omöjliga på
åtgärder, behandlar planeringssystemet alla datum före planeringsstartdatumet som en fryst zon där följande
specialregel gäller :

All efterfrågan och tillgång före startdatumet för planeringsperioden anses vara en del av lagret eller levererat.

Med andra ord antas att planen för det tidigare har körts enligt den angivna planen.

Mer information finns i Designdetaljer: Hantera order före planeringsstartdatumet.

Dynamisk orderspårning, med sitt samtidiga skapande av åtgärdsmeddelanden i planeringsförslaget, är inte en
del av leveransplaneringssystemet i Business Central. Den här funktionen länkar, i realtid, behovet och det antal
som kan täcka det när en ny efterfrågan eller tillgång registreras eller ändras.

Till exempel om användaren anger eller ändrar en försäljningsorder söker det dynamiska orderspårningsystemet
omedelbart efter en lämplig tillgång för att täcka efterfrågan. Det kan vara från lager eller från en förväntad
leveransorder (t.ex en inköpsorder eller produktionsorder). När en tillförselkälla hittas skapar systemet en länk
mellan tillgång och efterfrågan och visar den i skrivskyddade sidor som nås från de berörda dokumentraderna.
När lämplig efterfrågan inte kan hittas skapar det dynamiska orderspårningsystemet åtgärdsmeddelanden i
planeringsförslaget med tillförselplankalkylark som återspeglar dynamiskt saldo. Den dynamiska
orderspårningsystemet har ett grundläggande planeringssystem som kan vara till hjälp både för planeraren och
andra roller i den interna försörjningskedjan.

Dynamisk orderspårning kan alltså ses som ett verktyg som hjälper användare att bedöma om de ska acceptera
de föreslagna leveransordrarna. Från tillgångssidan kan en användare se vilken efterfrågan som har skapat
tillgången, och från efterfråganssidan vilken tillgång som ska täcka efterfrågan.

För mer information, se Designdetaljer: Reservation, orderspårning och åtgärdsmeddelanden

I företaget med ett lågt artikelflöde och mindre avancerade produktstrukturer kan det vara lämpligt att använda
dynamisk orderspårning som huvudsakliga typ av tillförselplanering. Men i mer upptagna miljöer ska
planeringssystemet användas för att säkerställa att det alltid finns en korrekt balanserad leveransplanering.

https://docs.microsoft.com/sv-se/dynamics365/business-central/design-details-dealing-with-orders-before-the-planning-starting-date


Sekvens och prioritet i planering

Vid en snabb överblick kan det vara svårt att skilja mellan planeringssystemet och dynamisk orderspårning. Båda
funktionerna visar utdata i planeringsförslaget genom att föreslå åtgärder som planeraren bör vidta. Dock skiljer
sig sättet som utflödet produceras.

Planeringssystemet hanterar hela mönstret för tillgång-efterfrågan via alla nivåer av strukturhierarkin i tidslinjen,
medan dynamisk orderspårning endast hanterar läget för ordern som aktiverade den. När tillgång och efterfrågan
balanseras, skapar planeringssystemet länkar i användaraktiverat grupperingsläge, medan dynamisk
orderspårning skapar länkarna automatiskt i farten, oavsett när användaren anger ett behov eller en leverans i
programmet, t.ex. försäljningsorder eller inköpsorder.

Dynamisk orderspårning skapar länkar mellan efterfrågan och tillgång när data anges, i den ordning som de
inkommer. Det kan leda till en viss oordning i prioriteringar. Exempelvis kan en försäljningsorder som har angetts
först, med förfallodatum nästa månad, kopplas till tillgången i lager, medan nästa försäljningsorder som förfaller
imorgon kan orsaka ett åtgärdsmeddelande att skapa en ny inköpsorder för att täcka den, som illustreras nedan.

Som motsats hanterar planeringssystemet all efterfrågan och tillgång för en viss artikel, i prioriterad ordning
enligt förfallodatum och ordertyper, d.v.s., enligt first-needed/first-served. Den tar bort alla orderspårninglänkar
som skapades dynamiskt och återställer dem enligt förfallodatumsprioritet. När planeringssystemet har körts har
det löst alla obalanser mellan tillgång och efterfrågan, som illustreras nedan för samma data.

Efter planeringskörningen återstår inga åtgärdsmeddelanden i tabellen Åtgärdsmeddelandetrans. eftersom de har
ersatts med de föreslagna åtgärderna i planeringsförslaget

Mer information finns i länkarna för orderspårning under planering i Designdetaljer: Balansera tillgång och
efterfrågan.

När du upprättar en plan är sekvensen med beräkningarna viktig för att få jobbet gjort inom en rimlig tidsram.
Dessutom spelar prioriteringen av krav och resurser en viktig roll för att få de bästa resultatet.
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Artikelprioritet / lågnivå kodArtikelprioritet / lågnivå kod

Lagerställen/Prioritet för överföringsnivåLagerställen/Prioritet för överföringsnivå

Planeringssystemet i Business Central efterfrågestyrt. Artiklar på hög nivå ska planeras före artiklar på låg nivå,
eftersom planen för artiklar på hög nivå artiklar kan generera ytterligare efterfrågan för artiklarna på låg nivå. Det
innebär till exempel att återförsäljningslagerställen ska planeras innan distributionscenter planeras, eftersom
planen för ett återförsäljningslagerställe kan innehålla ytterligare efterfrågan från distributionscentret. På en
detaljerad saldonivå betyder det också att en försäljningsorder inte ska aktivera en ny leveransorder om en redan
släppt leveransorder kan täcka försäljningsordern. På samma sätt ska en tillgång med ett specifikt partinummer
inte fördelas för att täcka en generisk efterfrågan om en annan efterfrågan kräver det specifika partiet.

I en produktionsmiljö resulterar efterfrågan på en färdig, säljbar artikel i härledd efterfrågan på komponenter som
ingår i den färdiga artikeln. Strukturer kontrollerar komponentstrukturen och kan omfatta flera nivåer av
halvfärdiga artiklar. När du planerar en artikel på en nivå skapar det härledd efterfrågan på komponenter på nästa
nivå, och så vidare. Det leder till slut till en härledd efterfrågan på inköpta artiklar. Därför planerar
planeringssystemet för artiklar i den ordning som de är rankade i den totala strukturhierarkin, och börjar med
färdiga säljbara artiklar på högsta nivån och fortsätter nedåt via produktstrukturen till artiklarna för lägre nivå
(enligt lägsta-nivå-koden).

Figurerna visar i vilken följd systemet gör förslag för leveransorder på högsta nivån och om användaren
godkänner dessa kalkylark, även för alla artiklar på lägre nivå.

Mer information om produktionsavvägningar finns i Designdetaljer: Läsa in lagerprofilerna.

Företag som har verksamhet på fler än ett lagerställe kan behöva planera för varje lagerställe var för sig. Till
exempel kan en artikels säkerhetslagernivån och dess partiformningsmetod skilja sig från ett lagerställe till ett
annat. I det här fallet måste planeringsparametrarna anges per artikel och även per lagerställe.

Det stöds med användning av lagerställeenheter där enskilda planeringsparametrar kan anges på nivån med
lagerställeenheter. En lagerställeenhet kan ses som en artikel på ett visst lagerställe. Om användaren inte har
definierat en lagerställeenhet för lagerstället kommer programmet att återgå till parametrarna som har angetts på
artikelkortet. Programmet beräknar en plan endast för aktiva lagerställen, d.v.s där det finns befintligt behov eller
tillgång för den angivna artikeln.

I princip kan valfri artikel hanteras på valfritt lagerställe, men programmets inställning till lagerställebegreppet är
ganska strikt. En försäljningsorder för ett lagerställe kan exempelvis inte uppfyllas av lagersaldo på ett annat
lagerställe. Antalet i lager måste först överföras till det lagerställe som anges på försäljningsordern.
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OrderprioritetOrderprioritet

Efterfrågeprognoser och avropsorder

Planeringsfördelning

Mer information finns i Designdetaljer: Planerade överföringar.

Inom en given lagerställeenhet representerar det begärda eller tillgängliga datumet den högsta prioriteten.
Dagens efterfrågan ska hanteras före kommande dagars efterfrågan. Men förutom någon typ av prioritet, sorteras
de olika tillgångs- och efterfråganstyperna enligt affärsbetydelse för att bestämma vilken efterfrågan som ska
uppfyllas innan en annan efterfrågan uppfylls. På tillförselsidan avgör orderprioriteten vilken tillgångskälla som
ska kopplas innan du kopplar andra tillgångskällor.

Mer information finns i Designdetaljer: prioritera order

Både prognoser och avropsorder representerar förutsedd efterfrågan. Avropsorder, som täcker en kunds påtänkta
inköp under en viss tidsperiod, fungerar för att minska osäkerheten i den allmänna prognosen. Avropsorder är en
kundspecifik prognos utöver för den ospecificerade prognosen som illustreras under.

Mer information finns i avsnittet ”Prognosefterfrågan minskas genom försäljningsorder” i Designdetaljer: Läsa in
lagerprofiler.

Alla artiklar ska planeras för, men det finns ingen anledning att beräkna en plan för en artikel om det inte har skett
någon ändring i efterfråge- eller tillgångsmönstret sedan senaste gången som en plan beräknades.

Om användaren har angett en ny försäljningsorder eller har ändrat en befintlig finns det anledning att beräkna
om planen. Andra anledningar är en ändring i prognos eller önskat antal i säkerhetslagret. När du ändrar en
struktur genom att lägga till eller ta bort en komponent indikerar det troligtvis en ändring, men endast för
komponentartikeln.

Planeringssystemet övervakar sådana händelser och tilldelar lämpliga artiklar för planeringen.

För flera lagerställen sker fördelningen på nivån med kombinationen av artikel per lagerställe. Om till exempel en
försäljningsorder har skapats vid endast ett lagerställe, kommer programmet att tilldela artikeln vid det specifika
lagerstället för planeringen.

Anledningen för att välja artikel för planeringen är en fråga om systemprestanda. Om ingen ändring i en artikels
efterfrågans-/tillgångsmönster har skett kommer planeringssystemet inte att föreslå några åtgärder som ska
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Artikeldimensioner

Artikelattribut

Specifika attributSpecifika attribut

vidtas. Utan planeringsfördelningen måste systemet utföra beräkningarna för alla artiklar för att avgöra vad som
ska planeras för, och det skulle dränera systemresurser.

Den fullständiga listan över anledningar för att tilldela en artikel för planering finns i Designdetaljer: Tabell för
planeringsfördelning.

Planeringsalternativen i Business Central är:

Beräkna fullständig plan – Beräknar alla valda artiklar oavsett om det är nödvändigt eller inte.
Beräkna nettoförändringplan – Beräknar endast de valda artiklar som har någon ändring i efterfråge-
/tillgångssmönstret, och därför har tilldelats för planering.

Vissa användare tror att nettoförändringsplaneringen ska utföras i farten, till exempel när försäljningsorder anges.
Det kan vara förvirrande eftersom dynamisk orderspårning och åtgärdsmeddelanden också beräknas i farten.
Dessutom erbjuder Business Central realtidstillgänglig Disponibel att lova-kontroll, som ger popup-varningar när
du anger försäljningsorder om behovet inte kan uppfyllas enligt den aktuella finns leveransplaneringen.

Utöver dessa fall planerar planeringssystemet endast för de artiklar som användaren har förberett med lämpliga
planeringsparametrar. Annars antas det att användaren planerar artiklarna manuellt eller halvautomatiskt genom
att använda funktionen Orderplanering.

Mer information om automatiska planeringsförfaranden finns i Designdetaljer: Balansera tillgång och efterfrågan.

Tillgång och efterfrågan kan ha variantkoder och lagerställekoder som måste respekteras när planeringssystemet
balanserar efterfrågan och tillgång.

Systemet hanterar variant- och lagerställekoder som artikeldimensioner på en försäljningsorderrad,
lagertransaktion och så vidare. Därefter beräknas en plan för varje kombination av variant och lagerställe som om
kombinationen är ett separat artikelnummer.

I stället för att beräkna en teoretisk kombination av variant och lagerställe, beräknas endast de kombinationer som
faktiskt finns i databasen.

Se Designdetaljer: Efterfrågan på tomt lagerställe för mer information om hur planeringssystemet hanterar
platskoder på begäran.

Förutom allmänna artikeldimensioner, t.ex artikelnummer, variantkod, lagerställekod och typ av order, kan varje
tillgångs- och efterfråganshändelse ha ytterligare specifikationer i form av serie-/partinummer.
Planeringssystemet planerar dessa attribut på vissa sätt beroende på nivån av specifikation.

Order-till-order-koppling mellan tillgång och efterfrågan är en annan typ av attribut som påverkar
planeringssystemet.

Vissa attribut på efterfrågan är specifika och måste exakt matchas av en motsvarande tillgång. Följande två
specifika attribut finns:

Efterfrågade serie-/partinummer som kräver en viss koppling (kryssrutan SN-specifik spårning eller
Partispecifik spårning är markerad på sidan Kodkort för artikelspårning för artikelspårningskoden som
används av artikeln).
Länkar till leveransorder som skapas manuellt eller automatiskt för en viss efterfrågan (order-till-order-länkar).

För dessa attribut har planeringssystemet följande regler:



Icke-specifika attributIcke-specifika attribut

Order-till-Order-länkar

Reservationer

Efterfrågan med specifika attribut kan endast uppfyllas av tillgång med matchande attribut.
Tillgång med särskilda attribut kan också uppfylla behov som inte ber specifikt om dessa attribut.

Om ett behov för specifika attribut inte kan uppfyllas av lager eller planerade leveranser, kommer
planeringssystemet att föreslå en ny leveransorder som täcker den aktuella efterfrågan utan hänsyn till
planeringsparametrar.

Serie-/partinumrerade artiklar utan specifik artikelspårningsinställning kan ha serie-/partinummer som inte
måste kopplas till exakt samma serie-/partinummer, men kan kopplas till varje serie- eller partinummer. Det ger
planeringssystemet mer frihet att matcha, till exempel en serieefterfrågan med en serietillgång, vanligtvis i lagret.

Efterfrågan med serie-/partinummer, specifika eller icke-specifika, anses högprioriterade och är därför
undantagna från den frysta zonen, vilket betyder att de ska ingå i planering även om de förfaller före
planeringsstartdatumet.

Mer information finns i avsnittet "Serie-/partinummer läses in efter specifikationsnivå" i Designdetaljer: Läsa in
lagerprofiler.

Mer information om hur planeringssystemet balanserar attribut finns i "Serie-/partinummer och order-till-order-
länkar är undantagna från den frysta zonen" i Designdetaljer: Hantera ordrar före startdatum för planering.

Order-till-order-anskaffning betyder att en artikel köps in, monteras eller produceras för att exklusivt täcka en viss
efterfrågan. Vanligtvis gäller det A-artiklar och motiveringen för att välja den här metoden kan vara att efterfrågan
är ovanlig, ledtiden är oansenlig eller de obligatoriska attributen varierar.

Ett annat specialfall som använder order-till-order-koppling är när en monteringsorder är kopplad till en
försäljningsorder i ett scenario med montering mot kundorder.

Order-till-order-länkar kopplas mellan efterfrågan och tillgång på fyra sätt:

När det planerade artikeln använder partiformningsmetoden Order.
När du använder produktionsprincipen Tillverka-Mot-Order för att skapa produktionsorder på flera nivåer
eller av projekttyp (som producerar nödvändiga komponenter på samma produktionsorder).
När du skapar produktionsorder för försäljningsorder med funktionen Försäljningsorderplanering.
När du sammanställer en artikel till en försäljningsorder. (Monteringsmetoden anges till Montering mot
kundorder.

I dessa fall föreslår planeringssystemet bara att beställa det antal som krävs. När den har skapats fortsätter
inköps-, produktions- eller monteringsordern att matcha den motsvarande efterfrågan. Om t.ex en
försäljningsorder ändras i tid eller antal, kommer planeringssystemet att föreslå att motsvarande leveransorder
ändras på samma sätt.

När order-till-order-länkar finns tar inte planeringssystemet med kopplad tillgång eller lager i balanseringen. Det
är upp till användaren att utvärdera om den länkade tillgången ska används för att täcka annan eller ny
efterfrågan, och i så fall ta bort leveransordern eller reservera den länkade tillgången manuellt.

Reservationer och orderspårninglänkar bryts om en situation blir omöjlig, till exempel att efterfrågan till ett datum
tidigare än leveransen. Order-till-order-länken anpassas till eventuella ändringar i efterfrågan eller tillgång och
därmed bryts länken aldrig.

Planeringssystemet tar inte med några reserverade antal i beräkningen. Till exempel om en försäljningsorder har
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Varningar

avslutats helt eller delvis mot reserverat antal i lager, kan det reserverade antalet i lagret inte användas för att
täcka annan efterfrågan. Planeringssystemet tar inte med denna uppsättning med efterfrågan-tillgång i
beräkningen.

Planeringssystemet inkluderar fortfarande reserverat antal i den planerade lagerprofilen, eftersom alla kvantiteter
måste beaktas både när du fastställer när beställningspunkten har passerats, och hur många som ska beställas för
att uppnå och inte överskrida den maximala lagernivån. Därför leder onödiga reservationer till ökade risk för att
lagernivåerna bli låga, eftersom planeringslogiken inte identifierar reserverat antal.

Följande illustration visar hur reservationer kan förhindra den mest genomförbara planen.

För mer information, se Designdetaljer: Reservation, orderspårning och åtgärdsmeddelanden

Den första kolumnen i planeringsförslaget är avsedd för varningsfälten. I det här fältet kommer alla
planeringsrader som skapats för en ovanlig situation att ha en varningsikon, som användaren kan klicka på för att
få mer information.

Tillgången på planeringsrader med varningar ändras normalt inte enligt planeringsparametrarna. I stället föreslår
planeringssystemet endast en försörjning för att täcka det exakta efterfrågade antalet. Systemet kan dock
konfigurerar för att följa vissa planeringsparametrar för planeringsrader som ska kopplas till vissa varningar. Mer
information finns i beskrivningen av alternativen för batch-jobbet Skapa inköpsförslag - Planeringsförslag
respektive batchjobbet Inköpskalkylarket Skapa inköpsförslag - inköpskalkylark .

Varningsinformationen visas på sidan Ej spårade planeringselement som är också användas för att visa
orderspårningslänkar till icke orderrelaterade nätverkstyper. Följande typer av varningar förekommer:

Nödsituation
Undantag
Observera!



NödsituationNödsituation

UndantagUndantag

NOTENOTE

Observera!Observera!

Varningen för nödsituation visas i två olika situationer:

När lagret är negativt på startdatumet för planeringen.
När det finns antedaterade försörjnings- eller behovshändelser.

Om lagernivån för en artikel är negativ på startdatumet för planeringen föreslår systemet en nödleverans för det
negativa antalet med leverans på startdatumet för planeringen. I varningstexten anges startdatumet och antalet i
nödordern. Mer information finns i Designdetaljer: Hantera planerat negativt lager.

Eventuella dokumentrader med förfallodatum före startdatumet för planeringen konsolideras i en
nödleveransorder för artikeln med leverans på startdatumet för planeringen.

Undantagsvarningen visas om det planerade disponibla lagret sjunker under nivån för säkerhetslagret.
Planeringssystemet föreslår en leveransorder för att uppfylla behovet på förfallodatumet. I varningstexten
framgår vilket antal som gäller för artikelns säkerhetslager och det datum då det understigs.

Att bryta säkerhetslagrets nivå betraktas som ett undantag eftersom det inte bör inträffa om beställningspunkten
har ställts in korrekt. Mer information finns i Designdetaljer: Ombeställningspunktens roll.

I allmänhet garanterar exceptionella orderförslag att planerat tillgängligt lager aldrig är lägre än
säkerhetslagernivån. Detta innebär dock att det föreslagna antalet bara täcker säkerhetslager, utan att överväga
planeringsparametrarna. Dock i alla scenarier ska orderändringsfält övervägas.

Planeringssystemet kan ha förbrukats säkerhetslagret med avsikt och fyller sedan omedelbart på det. Mer information finns
i Säkerhetslager kan förbrukas.

Den här varningen visas i tre olika situationer:

Startdatumet för planeringen ligger tidigare än arbetsdatumet.
Planeringsraden föreslår att en släppt inköps- eller produktionsorder ändras.
Det planerade lagret överstiger överflödesnivån på förfallodatumet. Mer information finns i Designdetaljer:

https://docs.microsoft.com/sv-se/dynamics365/business-central/design-details-handling-projected-negative-inventory
https://docs.microsoft.com/sv-se/dynamics365/business-central/design-details-the-role-of-the-reorder-point
https://docs.microsoft.com/sv-se/dynamics365/business-central/design-details-staying-under-the-overflow-level


NOTENOTE

Felloggar

Planeringsflexibilitet

Orderplanering

Hålla sig under överflödesnivån.

Vid planering av rader med varningar är fältet Acceptera åtgärdsmeddelande inte markerat, eftersom planeraren
förväntas att undersöka dessa rader innan planen utförs.

På sidan Skapa inköpsförslag kan användaren välja fältet Stoppa och visa första felet för att
planeringskörningen ska stanna när den träffar på det första felet. På samma gång visas ett meddelande med
information om felet. Om det finns ett fel, kommer endast de planeringsrader som skapades innan felet
påträffades att visas i planeringsförslaget.

Om fältet inte har markerats kommer batchjobbet Skapa inköpsförslag att fortsätta tills det har slutförts. Fel
kommer inte att avbryta batch-jobbet. Om det finns fler än ett fel, visas ett meddelande efter slutförandet som
meddelar hur många artiklar som påverkas av fel. Sidan Logg över planeringsfel öppnas därefter för att visa
mer information om felet och ange länkar till de dokument eller artikelkort som påverkas.

Det är inte alltid praktiskt att planera en befintlig leveransorder, till exempel när produktionen har inletts eller extra
personer anställs på en viss dag för att utföra jobbet. Om du vill ange om en befintlig beställning kan ändras av
planeringssystemet har alla leveransorderrader fältet Planeringsflexibilitet med två alternativ: Obegränsat och
Ingen. Om fältet har värdet Ingen kommer planeringssystemet inte försöka ändra leveransorderraden.

Fältet kan ställas in manuellt av användaren, men i vissa fall ställs det in automatiskt. Det faktum att
planeringsflexibilitet kan ställas in manuellt av användaren är viktigt, eftersom det gör det lätt att anpassa
förbrukningen av funktionen till olika arbetsflöden och affärsfall.

Mer information om hur detta fält används finns i Designdetaljer: Planerade överföringar.

Det grundläggande leveransplaneringsverktyget som representeras av sidan Orderplanering har utformats för
manuellt beslutsfattande. Den beaktar inte några planeringsparametrar och diskuteras därför inte vidare i det här
dokumentet. Se hjälpen i Business Central för mer information om funktionen Orderplanering.



NOTENOTE

Bestämd beläggning

NOTENOTE

Se även

Orderplanering bör inte användas om företaget redan använder planering eller inköpskalkylark. Leveransorder som skapas
från sidan Orderplanering kan ändras eller tas bort under den automatiska planeringskörningen. Detta beror på att den
automatiska planeringskörningen använder planeringsparametrarna och dessa kanske inte beaktas av användaren som
skapade den manuella planen på sidan Orderplanering.

Business Central är ett ERP-system av standardtyp, inget avsändningssystem eller kontrollsystem för butiksgolv.
Den planerar för ett möjligt utnyttjande av resurser genom att ange grovt schema, men det skapar och
underhåller inte automatiskt detaljerade scheman som baseras på prioriteter eller optimeringsregler.

Det påtänkta användningen av funktionen Kap.begränsning för resurs är 1): om du vill undvika överbelastning av
specifika resurser och 2): om du vill säkerställa att ingen kapacitet blir ej fördelad om den kan öka
produktionstiden för en produktionsorder. Funktionen har inga anläggningar eller alternativ om du vill prioritera
eller optimera operationer, vilket man kan förvänta sig i ett avsändningssystem. Det kan ge en grov uppskattning
av kapaciteten som är praktisk för att identifiera flaskhalsar och undvika att överlasta resurser.

När du ska planera med kapacitetsbegränsade resurser ser systemet till att ingen resurs beläggs över sin
definierade kapacitet (kritisk beläggning). Det ske genom att tilldela varje operation till den närmaste tillgängliga
tidsluckan. Om tidsluckan inte är tillräckligt stor för att slutföra hela åtgärden kommer åtgärden att uppdelas i två
eller flera delar som placeras i de närmaste tidsluckorna.

I händelse av åtgärdsdelning tilldelas inställningstiden bara en gång, eftersom det antas att vissa manuella justeringen sker
för att optimera schemat.

Dämpartid kan läggas till i resurser för att minimera åtgärdsdelning. Det gör att systemet kan schemalägga
laddning till den sista möjliga dagen genom att överskrida den kritiska beläggningsprocenten något om det kan
minska antalet operationer som delas.

Detta slutför översikten över centrala koncept för leveransplanering i Business Central. Följande avsnitt utforskar
dessa begrepp närmare och placerar dem i kontexten av kärnplaneringsprocedurerna, balansering av efterfrågan
och tillgång samt hanteringen av partiformningsmetoder.

Designdetaljer: Överföringar i planering
Designdetaljer: Planeringsparametrar
Designdetaljer: Planeringsfördelningstabell
Designdetaljer: Hantera partiformningsmetoder
Designdetaljer: Balansera efterfrågan och tillgång
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NOTENOTE

Reservation

Motkontering i reservationerMotkontering i reservationer

Reservationsystemet är omfattande och innehåller de korrelativa och parallella funktionerna i orderspårning och
åtgärdsmeddelanden.

I kärnan av reservationsystemet finns kopplingen mellan en efterfråganspost och en motsvarande tillgångspost,
antingen via reservation eller orderspårning. En reservation är användargenererad koppling, och en
orderspårningpost är systemgenererad koppling. Ett artikelantal som anges i reservationsystemet kan antingen
reserveras eller orderspåras, men inte båda på samma gång. Hur systemen hanterar en artikel beror på hur
artikeln har ställts in.

Reservationsystemet kommunicerar med planeringssystemet genom att skapa åtgärdsmeddelanden på
planeringsrader under planeringskörningar. Ett åtgärdsmeddelande kan ses som en bilaga till en
orderspårningpost. Åtgärdsmeddelanden, oavsett om de skapas dynamiskt i orderspårning eller under
planeringskörningen, ger ett praktiskt verktyg för effektiv leveransplanering.

Det reserverade antalet ignoreras av planeringssystemet, det vill säga, den fasta länken mellan tillgång och efterfrågan kan
inte ändra via planering.

Reservationsystemet utgör även strukturella grunden för artikelspårningsystemet. Mer information finns i
Designdetaljer: Artikelspårning.

För mer information om hur reservationssystemet fungerar finns i vitboken "Tabellen Reservationstransaktion" i
PartnerSource.

En reservation är en fast koppling som ansluter en viss efterfrågan och tillgång till varandra. Den här länken
påverkar direkt den efterföljande lagertransaktionen och säkerställer rätt koppling av artikeltransaktioner för
kostnadsskäl. En reservation åsidosätter standardvärderingsprincipen för en artikel. Mer information finns i
“Designdetaljer: Värderingsprinciper”.

Sidan Reservation kan nås från alla orderrader av både tillgångs- och efterfråganstyp. På den här sidan kan du
ange vilka efterfråganstransaktioner eller tillgångstransaktioner att skapa en reservationslänk till. Reservationen
består av ett par poster som har samma löpnummer. En post har ett negativt tecken och pekar på efterfrågan.
Den andra posten har ett plustecken och pekar mot tillgången. Dessa transaktioner lagras i tabellen
Reservationstransaktion med statusvärdet Reservation. Användaren kan visa alla reservationer på sidan
Reservationstransaktioner.

Reservationer görs mot tillgängligt antal artiklar. Artikeldispositionen beräknas i grundläggande villkor enligt
följande:

disponibelt antal = lager + planenliga inleveranser - bruttobehov

Följande tabell visar detaljerna för ordernätverksenheterna som ingår i dispositionsberäkningen.

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=258348


FÄLT I T27 KÄLLTABELL TABELLFILTER KÄLLFÄLT

Lager Lager Artikeltransaktion Inte tillämpligt Antal

Planenliga
inleveranser

Fast plan.
orderinlevns (ant.)

Prod.orderrad =Fast planerad Återstående ant. (bas)

Planenliga
inleveranser

Släppt orderinlevns
(ant.)

Prod.orderrad =Släppt Återstående ant. (bas)

Planenliga
inleveranser

Ant. på
monteringsorder

Monteringsrubrik =Order Återstående ant. (bas)

Planenliga
inleveranser

Antal på inköpsorder Inköpsrad =Order Restnoterat antal
(bas)

Planenliga
inleveranser

Trans.order inlevns
(ant.)

Överföringsrad Inte tillämpligt Restnoterat antal

Bruttobehov Antal på förs.order Försäljningsrad =Order Restnoterat antal
(bas)

Bruttobehov Planerat behov
(antal)

Prod.orderkomponen
t

<>Simulerade Återstående ant. (bas)

Bruttobehov Ant. vid
komponentmonterin
g

Monteringsrad =Order Återstående ant. (bas)

Bruttobehov Trans.order
utleverans (ant.)

Överföringsrad Inte tillämpligt Restnoterat antal

Manuell reservationManuell reservation

ANVÄNDARÅTGÄRD SYSTEMREAKTION

Minska det reserverade antalet Projektspecifika antalsfält uppdateras därefter.

Ändra datumfält Projektspecifika datumfält uppdateras.

Obs! Om förfallodatum för en efterfrågan ändras för att
föregå utleveransdatumet eller förfallodatumet för
leveransen, annulleras reservationen.

Ta bort ordern Reservationen har annullerats.

Ändra lagerställe, lagerplats, variant, serienumret eller
partinummer

Reservationen har annullerats.

Mer information finns i Designdetaljer: disposition i distributionslagret.

När en användare med vilje skapar en reservation får användaren fullständig äganderätt och ansvar för dessa
artiklar. Det betyder att användaren också måste ändra numret manuellt eller annullera en reservation. Sådana
manuella ändringar kan leda till automatisk ändring av de berörda reservationerna.

Följande tabell visar när och vilka ändringar som kan uppstå:



NOTENOTE

Automatiska reservationerAutomatiska reservationer

Orderspårning

Funktionen Sen bindning kan också ändra reservationer utan att informera användaren, genom att ombilda icke-specifika
reservationer av serie- eller partinummer. Mer information finns i "Designdetaljer: Artikelspårning och reservationer".

Artikelkortet kan ställas in att alltid vara reserverat automatiskt från efterfrågan, till exempel försäljningsorder. I
så fall skapas en reservation mot lager, inköpsorder, monteringsorder och produktionsorder. En varning skickas
ut om tillgången inte räcker.

Dessutom reserveras artiklar automatiskt av olika planeringsfunktioner för att hålla ett behov kopplat till en viss
tillgång. Orderspårningposterna för sådana planeringslänkar innehåller Reservation i fältet
Reservationsstatus i tabellen Reservationstransaktion. Automatiska reservationer skapas i följande
situationer :

En produktionsorder med flera nivåer där fältet Produktionsprincip för de berörda överordnade och
underordnade artiklarna anges till Tillverka-Mot-Order. Planeringssystemet skapar reservationer
mellan överordnad produktionsorder och underliggande produktionsorder för att se till att de behandlas
tillsammans. Sådant reservationsbindning åsidosätter artikelns standardmetod för värdering och
koppling.

En produktion, en montering eller inköpsorder där fältet Partiformningsmetod för den berörda artikeln
anges till Inköpsorder. Planeringssystemet skapar reservationer mellan efterfrågan och den planerade
tillgången för att se till att den aktuella tillgången skapas. Mer information finns i Designdetaljer: Order.

En produktionsorder som skapats från en försäljningsorder med funktionen
Försäljningsorderplanering länkas till försäljningsordern med en automatisk reservation.

En monteringsorder skapas automatiskt för en försäljningsorderrad för att uppfylla antalet i fältet ($
T_37_900 Qty. to Assemble to Order $). Den automatiska reservationen länkar försäljningsbegäran och
monteringtillförseln, så att försäljningsorderhandläggare kan anpassa och lova monteringsartikeln direkt
till kunden. Dessutom länkar reservationen monteringsutflöde på försäljningsorderraden till
utleveransaktiviteten som uppfyller kundordern.

Om det gäller tillgång eller efterfrågan som inte har fördelats tilldelar planeringssystemet automatiskt en
reservationsstatus av typen Överskott. Detta kan bero på en efterfrågan på grund av ett prognostiserat antal
eller användarangivna planeringsparametrar. Det är legitimt överskott som programmet känner igen, och det ger
inte upphov till åtgärdsmeddelanden. Överskott kan också vara äkta, överflödig tillgång eller efterfrågan som
inte har spårats. Detta är en indikation på obalans i ordernätverket som gör att systemet skickar
åtgärdsmeddelanden. Observera att ett åtgärdsmeddelande som föreslår en ändring i antal alltid refererar till
typen Överskott. Mer information finns i avsnittet "Exempel: Orderspårning i försäljningar, produktion och
överföringar" i det här avsnittet.

Automatiska reservationer som upprättas under planeringskörningen hanteras på följande sätt:

De kopplas mot artikelantal som ingår i dispositionsberäkningarna, liksom manuella reservationer. Mer
information finns i avsnittet “Motkonteringar i reservationer” i den här artikeln.

De tas med och ändras eventuellt i följande planeringskörningar, i motsats till manuellt reserverade
artiklar.

Orderspårning hjälper planeraren att upprätthålla en giltigt leveransplan genom att visa en översikt över
motkontering mellan efterfrågan och tillgång i ordernätverket. Orderspårningposterna fungerar som grund för

https://docs.microsoft.com/sv-se/dynamics365/business-central/design-details-order


NOTENOTE

NOTENOTE

OrdernätverketOrdernätverket

Motkontering i orderspårningMotkontering i orderspårning

NOTENOTE

Exempel: Orderspårning i försäljningar, produktion och överföringarExempel: Orderspårning i försäljningar, produktion och överföringar

ARTIKEL 1 NAME “KOMPONENT”

att skapa dynamiska åtgärdsmeddelanden och planeringsradförslag vid planeringskörningar.

Orderspårningssystemet avräknar det disponibla materialet när order anges i ordernätverket. Det betyder att systemet
inte prioriterar order som kan vara mer brådskande i termer av förfallodatum. Det är därför upp till logiken för
planeringssystemet eller visheten hos planeraren att ordna om prioriteringarna på ett meningsfullt sätt.

Orderspårningsprincipen och funktionen Hämta åtgärdsmeddelanden är inte integrerade med projekt. Det betyder att
efterfrågan som hör till ett projekt inte spåras automatiskt. Eftersom den inte spåras kan det orsaka att användningen av
en befintlig återanskaffning med jobbinformation spåras för en annan efterfrågan, till exempel en försäljningsorder. Du kan
därför hamna i en situation där din information om disponibelt lager inte är synkroniserad.

Orderspårningsystemet baseras på principen att ordernätverket alltid måste vara i ett balanserat tillstånd där
varje efterfrågan som kommer in i systemet räknas av mot en motsvarande tillgång och vice versa. Systemet gör
det genom att identifiera logiska länkar mellan alla efterfrågans- och tillgångstransaktioner i ordernätverket.

Principen betyder att en ändring i efterfrågan leder till en motsvarande obalans på tillfråganssidan av
ordernätverket. En ändring i tillgång leder till en motsvarande obalans på efterfråganssidan av ordernätverket. I
verkligheten är ordernätverket i ett tillstånd av konstant förändring när användare anger, ändrar och tar bort
beställningar. Orderspårningsprocesser beställer dynamiskt och reagerar på varje ändring vid den tidpunkt då
den kommer in i systemet och blir en del av ordernätverket. Så snart som nya orderspårningposter skapas, är
ordernätverket balanserat, men endast tills nästa ändring inträffar.

Om du vill öka översikten över beräkningar i planeringssystemet visar sidan Ej spårade planeringselement
antal som inte spårats, och som representerar skillnaden i antal mellan det kända behovet och den föreslagna
tillförseln. Varje rad på sidan refererar till orsaken för överskottsantalet, till exempel Avropsorder,
Säkerhetslagernivå, Fast orderkvantitet, Min. partistorlek, Avrundningeller Dämpare.

I motsats till reservationer, som kan bara utföras mot tillgängliga artikelantal, är orderspårning möjlig mot alla
ordernätverksenheter som ingår i beräkningen av nettobehov i planeringssystemet. Nettobehoven beräknas
enligt följande:

nettobehoven = bruttobehov + beställningspunkt - planenliga inleveranser - planerade inleveranser - planerat
tillgängligt saldo

Efterfrågan som är kopplad till prognoser eller planeringsparametrar inte är orderspårad.

Följande scenario visar vilka orderspårningstransaktioner som skapas i tabellen Reservationstransaktion som
resultat av olika ändringar i ordernätverket.

Anta att följande data finns för två artiklar som har angetts för orderspårning.



Disposition 100 enheter i lagerställe RÖD

- 30 enheter av LOTA
- 70 enheter av LOTB

Artikel 2 Name “Tillverkad artikel”

Prod.struktur 1 ant. per av "Komponent”

Behov Försäljning för 100 enheter vid
lagerställe BLÅ

Tillgång Släppta produktionsorder (som skapas
med funktionen
Försäljningsorderplanering för
försäljningen av 100 enheter)

ARTIKEL 1 NAME “KOMPONENT”

Löpnummer 8 och 9Löpnummer 8 och 9

NOTENOTE

Löpnummer 10Löpnummer 10

På sidan Produktionsinställningar har fältet Komp. vid lagerställe värdet RÖD .

Följande orderspårningstransaktioner finns i tabellen Reservationstransaktion baserat på data i tabellen.

För komponentbehovet för PARTIA och PARTIB skapas orderspårningslänkar från efterfrågan i tabell 5407,
Prod.orderkomponent till tillgången i tabell 32, Artikeltransaktion. Fältet Reservationsstatus innehåller
Spårning för att ange att dessa transaktioner är dynamiska orderspårninglänkar mellan tillgång och efterfrågan.

Fältet Partinr är tomt på behovsraderna, eftersom partinumren inte har specificerats på komponentraderna för den
släppta produktionsordern.

Från försäljningsbegäran i tabell 37, Försäljningsrad, skapas en orderspårningslänk till leveransen i tabell 5406,
Prod.orderrad. Fältet Reservationsstatus innehåller Reservation och fältet Bindning innehåller Order-till-
order. Det beror på att den släppta produktionsordern genererats specifikt för försäljningsordern och måste
förbli kopplad, till skillnad från orderspårninglänkar med reservationsstatusen Spårning, som skapas och ändras
dynamiskt. Mer information finns i avsnittet “Automatiska reservationer” i den här artikeln.

I det här skedet i scenariet överförs de 100 enheterna i PARTIA och PARTIB till lagerställe BLÅ av en
överföringsorder.



NOTENOTE

Löpnummer 8 och 9Löpnummer 8 och 9

Löpnummer 12 till 16Löpnummer 12 till 16

Endast överföringsorderleveransen bokförs i det här läget, inte inleveransen.

Nu finns följande orderspårningsposter i tabellen Reservationstransaktion.

Orderspårningstransaktioner för de två partierna av komponenten visar att efterfrågan i tabell 5407 ändras från
reservationsstatusen Spårning till Överskott. Anledningen är att tillgång som de var kopplade till tidigare, i
tabell 32, har använts av utleveransen på överföringsordern.

Äkta överskott, som i det här fallet, återspeglar överskjutande tillgång eller efterfrågan som inte har spårats. Det
är en indikation på obalansen i ordernätverket som skapar ett åtgärdsmeddelande från planeringssystemet
såvida det inte löses dynamiskt.

Eftersom de två partierna för komponenten bokförs på överföringsordern som levererade men inte inlevererade,
är alla relaterade positiva orderspårningstransaktioner av reservationstypen Överskott, vilket anger att de inte
är kopplade till några behov. För varje partinummer är en transaktion knuten till tabell 5741, Överföringsrad,
och en transaktion är knuten till artikeltransaktionen på transitlagerstället där artiklarna finns nu.

I det här skedet i scenariet bokförs överföringsordern för komponenterna från lagerställe BLÅ till RÖD som
inlevererad.

Nu finns följande orderspårningsposter i tabellen Reservationstransaktion.

Orderspårningsposterna är nu liknande till den första punkten i scenariet, före överföringsordern har bokförts
som endast utlevererad, förutom att transaktioner för komponenten nu har reservationstatus Överskott. Det



Löpnummer 21 och 22Löpnummer 21 och 22

Åtgärdsmeddelanden

ÅTGÄRDSMEDDELANDE DESCRIPTION

Ändra antal Ändrar antalet på en befintlig leveransorder för att täcka en
ny eller ändrad efterfrågan.

beror på att komponentbehovet fortfarande finns vid lagerställe RÖD och att visar att fältet Lagerställekod på
produktionsorderkomponentraderna innehåller RÖD som det har ställts in i aktivering i inställningsfältet
Komponenter vid lagerställe. Leveransen som har tilldelats det här behovet har överförts till lagerställe BLÅ
och inte kan nu spåra fullständigt om inte komponentbehovet på produktionsorderraden ändras till lagerställe
BLÅ.

I det här skedet i scenariet anges Lagerställekod på produktionsorderraden till BLÅ. På sidan
Artikelspårningsrader tilldelas dessutom de 30 enheterna i PARTIA och de 70 enheterna i PARTIB till
produktionsorderraden.

Nu finns följande orderspårningsposter i tabellen Reservationstransaktion.

Eftersom komponentbehovet har ändrats till lagerställe BLÅ och tillgången är tillgänglig som
artikeltransaktioner vid lagerställe BLÅ, är alla orderspårningposter för de två partinumren nu fullständigt
spårade, vilket anges av reservationsstatusen Spårning.

Fältet Partinr fylls nu på i orderspårningstransaktionen för tabell 5407, eftersom partinummer har tilldelats
produktionsorderkomponentraderna.

Fler exempel på orderspårningstransaktioner i tabellen Reservationstransaktion finns i vitboken "Tabellen
Reservationstransaktion" i PartnerSource (kräver inloggning).

När orderspårningsystemet identifierar en obalans i ordernätverket skapar det automatiskt ett
åtgärdsmeddelande för att meddela användaren. Åtgärdsmeddelanden är systemgenererade uppmaningar till
användaren som anger detaljerna för obalansen och förslag på hur du återställer balansen i ordernätverket. De
visas som planeringsrader på sidan Planeringsförslag när du väljer Hämta åtgärdsmeddelanden. Dessutom
visas åtgärdsmeddelanden på planeringsrader som skapas med planeringskörningen för att återspegla
planeringssystemets förslag på hur du återställer saldo i ordernätverket. I båda fallen körs förslagen i
ordernätverket när du väljer Verkställ åtgärdsmeddelanden.

Ett åtgärdsmeddelande gäller en strukturnivå åt gången. Om användaren acceptera åtgärdsmeddelandet, kan det
ge upphov till ytterligare åtgärdsmeddelanden på nästa strukturnivå.

Följande tabell visar de åtgärdsmeddelanden som finns.

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=258348


Omplanera Omplanerar förfallodatum på en befintlig order.

Omplanera & ändra antal Omplanerar förfallodatum och ändrar antalet på en befintlig
order.

Ny Skapar en ny order om efterfrågan inte kan uppfyllas av
något av de föregående åtgärdsmeddelandena.

Annullera Annullerar en befintlig order.

ÅTGÄRDSMEDDELANDE DESCRIPTION

Orderspårning och planering

Planeringssystemet kontra orderspårning och åtgärdsmeddelandenPlaneringssystemet kontra orderspårning och åtgärdsmeddelanden

Orderspårningsystemet försöker alltid att lösa obalans i det befintliga ordernätverket. Om det inte är möjligt
skickas ett åtgärdsmeddelande för att skapa en ny order. Följande är den prioriterade listan som
orderspårningssystemet använder när det fastställer saldot återställs. Om ytterligare efterfrågan har angett i
beställningsnätverket försöker systemet att orderspåra genom följande kontroller :

1. Kontrollera om det finns överskjutande tillgång i den befintliga orderspårningposten för den här efterfrågan.
2. Kontrollera om det finns planerade och planenliga inleveranser i ordning efter inleveransdatum. Det senast

möjliga datumet väljs.
3. Kontrollera om det finns tillgängliga material.
4. Kontrollera om en leveransorder finns i den aktuella orderspårningposten. I så fall skickas ett

åtgärdsmeddelande av typen Ändra för att öka ordern.
5. Kontrollera att ingen leveransorder finns i den aktuella orderspårningposten. I så fall skickas ett

åtgärdsmeddelande av typen Ny för skapa en ny order.

En öppen efterfrågan går genom listan och påverkar den tillgängliga tillgången vid varje tidpunkt. All
återstående efterfrågan täcks alltid av kontroll 4 eller 5.

Om en minskning av efterfrågan inträffar försöker orderspårningsystemet att lösa obalansen genom att utföra
föregående kontroller i omvänd ordning. Detta innebär att befintliga åtgärdsmeddelanden kan ändras eller tas
bort, om det behövs. Orderspårningsystemet visar alltid nettoresultatet från beräkningar för användaren.

När planeringssystemet körs tar det bort alla befintliga orderspårningposter och åtgärdsmeddelandeposter och
återskapar dem som planeringsradförslag enligt par med tillgång/efterfrågan och prioriteringar. När
planläggningskörningen har avslutats har ordernätverket balanserats.

Följande jämförelse visar skillnaderna mellan metoder som används i planeringssystemet för att skapa
planeringsradförslag och metoderna som används av orderspårningsystemet för att skapa orderspårningsposter
och åtgärdsmeddelanden.

Planeringssystemet hanterar hela tillgångs- och efterfråganmönstret för en viss artikel, medan
orderspårning hanterar ordern som aktiverade den.

Planeringssystemet hanterar alla nivåer av strukturhierarkin, medan orderspårning hanterar en struktur åt
gången.

Planeringssystemet skapar länkar mellan efterfrågan och tillgång enligt det prioriterade förfallodatumet.
Orderspårning skapa länkar mellan efterfrågan och tillgång enligt ordertransaktionssekvensen.

Planeringssystemet tar hänsyn till planeringsparametrar, medan orderspårning inte gör det.

Planeringssystemet skapar kopplingar i ett användaraktiverat batchläge när det balanserar tillgång och



Se även

efterfrågan, medan orderspårning skapar länkarna automatiskt och dynamiskt när användaren anger
order.

Designdetaljer: Centrala koncept i planeringssystemet
Designdetaljer: Leveransplanering



Designdetaljer: Balansera efterfrågan och tillgång
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Tillgång och efterfrågan

Begreppet motkonto i korthet

För att förstå hur planeringssystemet fungerar är det nödvändigt att förstå de prioriterade målen för
planeringssystemet. Viktigast av allt är att se till att:

Alla behov uppfylls av tillräcklig tillgång.
All tillgång har ett syfte.

Allmänt kan dessa mål uppnås genom att balansera tillgång med efterfrågan.

Efterfrågan är den gemensamma termen som vanligtvis används för alla typer av bruttobehov, t.ex
försäljningsorder och komponentbehov från en produktionsorder. Dessutom tillåter programmet mer tekniska
typer av efterfrågan, till exempel negativt lagersaldo och inköpsreturer.

Tillgång är den term som vanligtvis används för alla typer av positivt eller ankommande antal, t.ex.
inköpsöverföringar, monteringsöverföringar, produktionsöverföringar och ankommande överföringar. Dessutom
kan en försäljningsretur också representera tillgång.

För att sortera ut de många källorna till efterfrågan och tillgång ordnar planeringssystemet dem på två tidslinjer
som kallas lagerprofiler. En profil innehåller efterfråganshändelser och den andra innehåller motsvarande
tillgångshändelser. Varje händelse representerar en ordernätverksenhet, till exempel en försäljningsorderrad, en
artikeltransaktion eller en produktionsorderrad.

När lagerprofiler laddas balanseras de olika uppsättningarna med efterfrågan-tillgång för att skapa ut en
tillförselplan som uppfyller de angivna målen.

Planeringsparametrar och lagernivåer är andra typer av efterfrågan och tillgång, som genomgår integrerad
motkontering för att fylla på lagerartiklar. Mer information finns i Designdetaljer: Hantera
partiformningsmetoder.

Efterfrågan anges av ett företags kunder. Tillgång är det som företag kan skapa och ta bort för att fastställa saldo.
Planeringssystemet börjar med den icke-härledda efterfrågan och spårar sedan tillbaka till tillgången.

Lagerprofilerna används för att innehålla information om efterfrågan och tillgång, antal och tidsplan. Dessa
profiler utgör grunden för de två sidorna av den balanserande skalan.

Syftet med planläggningsmekanismen är att balansera efterfrågan och tillgång för en artikel för att se till att
tillgång matchar efterfrågan på ett genomförbart sätt som definieras av planläggningsparametrar och regler.



  

Hantera order före planeringsstartdatumet

Serie-/partinummer och Order-till-order-länkar är undantagna från den frysta zonenSerie-/partinummer och Order-till-order-länkar är undantagna från den frysta zonen

Läsa in lagerprofiler

För att förhindra att en tillförselplan visar omöjliga och därför oanvändbara förslag, betraktar planeringssystemet
perioden fram till planeringsstartdatumet som en fryst zon som inget planeras för. Följande regel gäller för den
frysta zonen:

All efterfrågan och tillgång före startdatumet för planeringsperioden anses vara en del av lagret eller levererat.

Planeringssystemet föreslår inte, med ett par undantag, några ändringar av leveransorder i den frysta zonen, och
inga orderspårninglänkar skapas eller underhålls för den perioden.

Undantagen till denna regel är enligt följande:

Om det planerade tillgängliga lagret, inklusive summan av efterfrågan och tillgång i den frysta zonen, är
under noll.
Om serie-/partinummer krävs på de bakåtdaterade beställningarna.
Om uppsättningen tillgång-efterfrågan är kopplad av en order-till-order-princip.

Om det ursprungliga tillgängliga lagret är lägre än noll föreslår planeringssystemet en nödleveransorder
leveransorder på dagen före planeringsperioden för att täcka det antal som saknas. Därför kommer det
planerade och tillgängliga lagret alltid att vara minst noll när planeringen för den framtida perioden börjar.
Planeringsraden för leveransordern ska innehålla en nödvarningsikon och ytterligare information finns i fältet.

Om serie-/partinummer krävs eller det finns en order-till-order-länk kommer planeringssystemet att ignorera
den frysta zonen och ta med sådana antal som har bakåtdaterats från startdatumet, och föreslår eventuellt
korrigerande åtgärder om efterfrågan och tillgång är i obalans. Affärsorsaken till den här principen är att sådana
specifika uppsättningar med efterfrågan-tillgång måste matcha för att se till att den aktuella efterfrågan uppfylls.

För att sortera ut de många källorna till efterfrågan och tillgång ordnar planeringssystemet dem på två tidslinjer
som kallas lagerprofiler.

De normala typerna av efterfrågan och tillgång med förfallodatum på eller efter planeringsstartdatumet laddas i
varje lagerprofil. När de laddas sorteras de olika efterfrågan- och tillgångstyperna enligt allmänna prioriteringar,
till exempel förfallodatum, lågnivåkoder, lagerställe och variant. Dessutom kopplas orderprioriteter till de olika
typerna för att se till att den viktigaste efterfrågan uppfylls först. Mer information finns i Designdetaljer: prioritera

https://docs.microsoft.com/sv-se/dynamics365/business-central/design-details-prioritizing-orders
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NOTENOTE

Serie-/partinummer läses in efter specifikationsnivåSerie-/partinummer läses in efter specifikationsnivå

NOTENOTE

order

Som nämndes tidigare kan efterfrågan kan även vara negativ. Det betyder att den ska hanteras som tillgång, men
till skillnad från de vanliga typerna av tillgång anses negativ efterfrågan vara fast tillgång. Planeringssystemet tar
hänsyn till det, men föreslår inga ändringar.

I allmänhet betraktar planeringssystemet alla leveransorder efter planeringsstartdatumet som möjliga att ändra
för att uppfylla behov. Men så snart ett antal bokförs från en leveransorder kan den inte längre ändras av
planeringssystemet. Följande olika order kan inte planeras om:

Släppta produktionsorder där förbrukning eller utflöde har bokförts.
Monteringsorder där förbrukning eller utflöde har bokförts.
Överföring order där utleveransen har bokförts.
Inköpsorder där inleverans har bokförts.

Förutom att ladda tillgångs- och efterfråganstyper, laddas vissa typer med hänsyn till speciella regler och
beroenden som beskrivs i här efter.

Leveransplanen måste beräknas per kombination av artikeldimensioner, till exempel variant och lagerställe. Men
det finns ingen anledning att beräkna någon teoretisk kombination. Endast de kombinationer med ett
efterfrågans- och/eller tillgångsbehov måste beräknas.

Planeringssystemet styr detta genom att gå igenom lagerprofilen. När en ny kombination hittas, skapas en
internkontrollpost som innehåller den faktiska informationen om kombinationen. Programmet infogar
lagerställeenheten som kontrollposten eller yttre loop. Det medför att rätt planeringsparametrar anges enligt en
kombination av variant och lagerställe, och programmet kan fortsätta till den interna loopen.

Programmet kräver inte att användaren ska ange en lagerställeenhetspost när du anger efterfrågan och/eller tillgång för en
viss kombination av variant och lagerställe. Om en lagerställeenhet inte finns för en viss kombination skapar programmet
därför sin egna tillfälliga lagerställeenhetspost som baseras på artikelkortdata. Om Lagerställe ska finnas har värdet Ja på
sidan Lagerinställningar måste antingen lagerställeenhet skapas eller Komponenter vid lagerställe anges till Ja. Mer
information finns i Designdetaljer: Efterfrågan vid tomt lagerställe.

Attribut i form av serie-/partinummer laddas in i lagerprofilerna tillsammans med efterfrågan och tillgång som
de har kopplats till.

Tillgångs- och efterfrågansattribut ordnas i prioritetsordning samt efter specifikationsnivå. Eftersom serie-
/partinummermatchningar visar nivån av specifikation söker den mer specifika efterfrågan, till exempel ett
partinummer som specifikt har valts för en försäljningsrad, efter en matchning före en mindre specifik
efterfrågan, till exempel en försäljning från ett valfritt utvalt partinummer.

Det finns inga tilldelade prioriteringregler för serie-/partinumrerad tillgång och efterfrågan, annat än nivån av specifikation
som definieras av deras kombinationer av serie- och partinummer och artikelspårningsinställningen för de inblandade
artiklarna.

Under balanseringen ser planeringssystemet tillgång med serie-/partinummer som oböjligt och försöker inte
öka eller ändra tidpunkten för sådana leveransorder (såvida de inte används i samband en relation på
orderbasis). Se Order-till-order-länkar bryts aldrig). Det skyddar tillgången från att ta emot flera, eventuellt



Order-till-order-länkar bryts aldrigOrder-till-order-länkar bryts aldrig
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Komponentbehov läses in enligt produktionsorderändringarKomponentbehov läses in enligt produktionsorderändringar

Säkerhetslager kan förbrukasSäkerhetslager kan förbrukas

motsägande, åtgärdsmeddelanden när en leverans har varierande attribut, till exempel en samling med av olika
serienummer.

En annan anledning till att serie-/partinumrerad tillgång är inflexibel är att serie-/partinummer vanligtvis tilldelas
så sent i processen att det skulle vara förvirrande om ändringar föreslås.

Motkonteringen av serienummer/partinummer respekterar inte Fryst zon. Om att efterfrågan och tillgång är inte
är synkroniserade föreslår planeringssystemet ändringar eller förslår nya order oberoende av startdatumet för
planeringen.

När du planerar en order-till-order-artikel får den länkade tillgången inte användas för någon annan efterfrågan
än vad den ursprungligen ämnades för. Den länkade efterfrågan ska inte täckas av någon annan slumpmässig
leverans, även om den för närvarande är tillgänglig vad gäller tid och antal. Exempelvis kan en monteringsorder
som är kopplad till en försäljningsorder i ett scenario för montering mot kundorder inte användas för täcka
annan efterfrågan.

Order-till-order-efterfrågan och -tillgång måste balanseras korrekt. Planeringssystemet säkerställer tillgången
under alla omständigheter, utan att överväga storleksparametrar för ordern, modifierare och antal i lager (annat
än antal som är knutna till länkade order). Av samma anledning föreslår systemet en minskning överskjutande
tillgångar om den länkade efterfrågan minskas.

Denna motkontering påverkar också tidsplanen. Den begränsade horisonten som anges som tidsenheten
beaktas inte; tillgången omplaneras om tidsplaneringen för efterfrågan har ändrats. Emellertid respekteras
dämpartiden och förhindrar tillgång på orderbasis från att schemaläggas, förutom den interna tillgången i en
flernivå-produktionsorder (projektorder).

Serie-/partinummer kan också anges på order-till-order-efterfrågan. I så fall betraktas inte tillgången som inflexibel som
standard, vilket vanligtvis är fallet för serienummer eller partinummer. I det här fallet ökar/minskar systemet enligt
ändringarna i efterfrågan. Dessutom är det så att om en efterfrågan har varierande serie-/partinummer, till exempel mer än
ett partinummer, föreslås en leveransorder per parti.

Prognoser ska inte leda till att skapa leveransorder som är bundna av en order-till-order-länk. Om prognosen används den
bör endast användas som för att skapa av härledd efterfrågan i en produktionsmiljö.

När du arbetar med produktionsorder måste planeringssystemet övervaka de nödvändiga komponenterna innan
du laddar dem i begäranprofilen. Komponentrader som skapas från en ändrad produktionsorder ersätter de från
den ursprungliga beställningen. Detta säkerställer att planeringssystemet etablerar att planeringsrader för
komponentbehov aldrig kopieras.

Antalet i säkerhetslager är primärt en efterfråganstyp och laddas därför i lagerprofilen på
planeringsstartdatumet.

Säkerhetslager är en lagerkvantitet som läggs undan för att kompensera för osäkerheter i efterfrågan under
påfyllningledtiden. Den kan förbrukas om det är nödvändigt att ta från den för att uppfylla en efterfrågan. När
detta sker kommer planeringssystemet att se till att säkerhetslagret snabbt ersätts genom att föreslå en
leveransgsorder för att fylla på säkerhetslagret. Den här planeringsraden visar en ikon för en undantagsvarning
som indikerar att säkerhetslagret delvis eller helt förbrukats och måste fyllas på genom en undantagsorder för

https://docs.microsoft.com/sv-se/dynamics365/business-central/design-details-dealing-with-orders-before-the-planning-starting-date
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Orderprioritera

Prioriteter på efterfråganssidanPrioriteter på efterfråganssidan

det saknade antalet.

Efterfrågeprognosen uttrycker förutsedd framtida efterfrågan. Medan den faktiska efterfrågan anges, vanligtvis
som försäljningsorder för producerade artiklar, förbrukar den prognosen.

Själva prognosen minskas inte egentligen av försäljningsorder: den förblir densamma. Dock minskas
prognosantalet som används i planeringsberäkningen (efter försäljningsorderantalet) innan det återstående
antalet, om det finns något, anges i lagerprofilen för efterfrågan. När planeringssystemet undersöker faktiska
försäljningar under en period, ingår både öppna försäljningsorder och artikeltransaktioner från levererade
försäljningar, om de inte härrör från en avropsorder.

En användare måste definiera en giltig prognosperiod. Datumet på det prognostiserade antalet anger startdatum
för perioden, och datumet på nästa prognos definierar sedan slutet av perioden.

Prognosen för perioder före planeringsperioden används inte, oavsett om den förbrukades eller inte. Den första
prognossiffran av intresse är antingen datumet på eller det närmaste datumet före planeringsstartdatumet.

Prognosen kan användas för icke härledd efterfrågan, t.ex. försäljningsorder, eller härledd efterfrågan, t.ex.
produktionsorderkomponenter (modul-prognos). En artikel kan ha båda typerna av prognos. Under planeringen
sker förbrukningen separat, först för härledd efterfrågan och sedan för icke härledd efterfrågan.

Prognostisering kompletteras av avropsorder som ett sätt att ange framtida efterfrågan från en specifik kund.
Som med den (ospecificerade) prognosen bör de faktiska försäljningarna förbruka den förutsedda efterfrågan,
och det återstående antalet ska ingå i lagerprofilen för efterfrågan. Förbrukningen minskar inte avropsordern.

Planeringsberäkningen beaktar öppna försäljningsorder länkade till den specifika avropsorderraden, men den
beaktar inte någon giltig tidsperiod. Det tar inte heller hänsyn till den bokförda order, eftersom
bokföringsproceduren redan har reducerat det utestående avropsorderantalet.

Inom en given lagerställeenhet representerar det begärda eller tillgängliga datumet den högsta prioriteten.
Dagens efterfrågan ska hanteras före nästa veckas efterfrågan. Men utöver den här allmänna prioriteten föreslår
planeringssystemet också vilken typ av efterfrågan som ska uppfyllas innan övrig efterfrågan uppfylls. På samma
sätt kommer det att föreslå vilken tillgångskälla som ska kopplas innan du kopplar andra tillgångskällor. Det
utförs i enlighet med orderprioriteter.

Den laddade efterfrågan och tillgången bidrar till en profil för planerade lagret enligt följande prioriteter:

1. Redan levererat: Artikeltransaktion
2. Inköpsreturorder
3. Reservationstransaktion
4. Tjänsteorder
5. Produktionskomponentbehov
6. Monteringsorderrad
7. Avgående överföringsorder
8. Avropsorder (som inte redan har förbrukats av motsvarande försäljningsorder)
9. Prognos (som inte redan har förbrukats av andra försäljningsorder)
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Prioriteter på tillgångssidanPrioriteter på tillgångssidan

Prioritet kopplad till status för efterfrågan och tillgångPrioritet kopplad till status för efterfrågan och tillgång

Balansera tillgång med efterfrågan

Köpreturer ingår vanligtvis inte i tillförselplanläggning; de ska alltid reserverats från partiet som ska returneras. Om de inte
har reserverats spelar inköpsreturer en roll i dispositionen och är högt prioriterade för att undvika att planeringssystemet
föreslår en leveransorder bara för att hantera en inköpsretur.

1. Finns redan i lager: Artikeltransaktion (Planeringsflexibilitet = Ingen)
2. Försäljningsreturorder (planeringsflexibilitet = ingen)
3. Ankommande överföringsorder
4. Produktionsorder
5. Monteringsorder
6. Inköpsorder

Förutom prioriteter som anges av typen av efterfrågan och tillgång, definierar ordrarnas aktuella status i
körningsprocessen också en prioritet. Till exempel har lageraktiviteter en inverkan, och status för försäljningar,
köp, överföringar, montering och produktionsorder tas med i beräkningen:

1. Hanteras delvis (planeringsflexibilitet = ingen)
2. Redan pågående i distributionslagret (Planeringsflexibilitet = Ingen)
3. Släppt – alla ordertyper (Planeringsflexibilitet = Obegränsad)
4. Fast planerad produktionsorder (Planeringsflexibilitet = Obegränsad)
5. Planerad/öppen – alla ordertyper (Planeringsflexibilitet = Obegränsad)

Kärnan av planeringssystemet inbegriper att hantera tillgång och efterfrågan genom att föreslå
användarhandlingar för att revidera leveransorder i händelse av obalans. Det sker per kombination av variant
och lagerställe.

Föreställ dig att varje lagerprofil innehåller en sträng med efterfråganshändelser (sorterade efter datum och
prioritet) och en motsvarande sträng med tillgångshändelser. Varje händelse refererar tillbaka till sin
ursprungstyp och sitt id. Reglerna för motkontering av artikeln är rättframma. Fyra instanser av matchande
efterfrågan och tillgång kan uppstå när som helst under processen:

1. Ingen efterfrågan eller försörjning finns för artikel =>planläggningen har slutförts (eller ska inte starta).

2. Efterfrågan finns, men det finns inte någon tillgång =>tillgång bör föreslås.

3. Tillgång finns, men det finns inte efterfrågan på den => tillgång bör annulleras.

4. Både efterfrågan och tillgång finns => frågor ska ställas och besvaras innan systemet kan se till att
efterfrågan kan uppfyllas och tillgången är tillräcklig.

Om tidpunkten för av leveransen inte passar, kanske leveransen kan omplaneras enligt följande:

a. Om tillgången placeras tidigare än efterfrågan kan kanske tillgången planeras om så att lagret är så
lågt som möjligt.

b. Leverans placeras före efterfrågan, kan kanske leverans omplaneras. Annars kommer systemet att
föreslå ny tillgång.

c. Om tillgången uppfyller efterfrågan på datumet kan planeringssystemet fortsätta att undersöka om
tillgångens antal kan täcka efterfrågan.

När tidsplanen är på plats kan det adekvata antal som ska levereras beräknas enligt följande:
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a. Om tillförselantalet är mindre än efterfrågan är det möjligt att tillförselantalet ska ökas (eller inte, om
det begränsas av en princip om maximalt antal).

b. Om tillförselantalet är större än efterfrågan är det möjligt att tillförselantalet kan minskas (eller inte, om
det begränsas av en princip om lägsta antal).

I det här skedet finns någon av följande två situationer:

a. Den aktuella efterfrågan kan täckas, i vilket fall den kan stängas och planeringen för nästa efterfrågan
kan starta.

b. Tillgången har nått sitt maximum, och en del av efterfråganskvantiteten täcks inte. I det här fallet kan
planeringssystemet stänga den aktuella tillgången och gå vidare till nästa.

Du startar om med nästa efterfrågan och den aktuella tillgången eller vice versa. Den aktuella tillgången kan
kanske täcka även nästa efterfrågan, eller den aktuella efterfrågan inte ännu inte har täckts helt.

När planeringssystemet utför en beräkning uppifrån och ned där tillgången måste uppfylla efterfrågan tas
efterfrågan för given, det vill säga den ligger utanför planeringssystemets kontroll. Men tillgångssidan kan
hanteras. Därför får du i planeringssystemet ett förslag om att skapa nya leveransorder, att omplanera befintliga
och/eller ändra partistorleken. Om en befintlig leveransorder blir överflödig föreslår planeringssystemet att
användaren annullerar den.

Om användaren vill exkludera en befintlig leveransorder från planeringsförslagen, kan han ange att den inte har
någon planeringsflexibilitet (Planeringsflexibilitet = Ingen). Överskjutande tillgång för ordern används för att
täcka efterfrågan, men ingen åtgärd föreslås.

I allmänhet har totala tillgång en planeringsflexibilitet som begränsas av villkoren för var och en av de föreslagna
åtgärderna.

Omplanera ut: Datumet på en befintlig leveransorder kan omplaneras ut för att uppfylla efterfrågans
förfallodatum om inte:

Det representerar lager (alltid på dag noll).
Den har en order-till-order som är kopplad till en annan efterfrågan.
Det ligger utanför omplaneringssidan definierat av tidsenheten.
Det finns en närmare tillgång som kan användas.
Å andra sidan kan användaren bestämma att inte ändra tidpunkten eftersom:
Leveransordern redan har kopplats till en annan efterfrågan på ett tidigare datum.
Den nödvändiga omplaneringen är så minimal att användaren anser den vara försumbar.

Omplanera in: Datumet på en befintlig leveransorder kan omplaneras in, utom i följande villkor:

Det är direkt kopplat till vissa övriga behov
Det ligger utanför omplaneringssidan definierat av tidsenheten.

När du planerar en artikel med hjälp av en beställningspunkt, kan leveransorder alltid planeras in om det behövs. Det är
vanligt i framåtplanerade leveransorder som aktiveras av en beställningspunkt.

Öka antalet: Antalet på en befintlig leveransorder kan ökas för att uppfylla efterfrågan, såvida inte
leveransordern är kopplad direkt till en efterfrågan av order-till-order-koppling.
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Fastställa tillgångsantaletFastställa tillgångsantalet

Orderspårninglänkar under planeringOrderspårninglänkar under planering

Även om det är möjligt att öka leveransorder, kan den begränsas på grund av en definierad maximal partistorlek.

Minska antalet: En befintlig leveransorder med ett överskott som jämförs med en befintlig efterfrågan kan
minskas för att uppfylla efterfrågan.

Även om antalet kan minskas kan det fortfarande finns ett överskott jämfört med efterfrågan på grund av en definierad
lägsta partistorlek eller flera order.

Annullera: Som ett specialfall av åtgärden minska antal kan leveransordern annulleras om den har minskats
till noll.
Ny: Om ingen leveransorder redan finns, eller en befintlig inte kan ändras så att den uppfyller
behovskvantiteten på det efterfrågade förfallodatumet, föreslås en ny leveransorder.

Planeringsparametrar som definieras av användaren styr det föreslagna antalet för varje leveransorder.

När planeringssystemet beräknar antalet på en ny leveransorder eller antalsändringen på en befintlig
leveransorder kan det föreslagna antalet skilja sig från det som faktiskt begärdes.

Om ett maximalt lager eller en fast orderkvantitet väljs kan det föreslagna antalet ökas för att uppfylla det fasta
antalet eller det maximal lagret. Om en partiformningsmetod använder en beställningspunkt kan antalet ökas
minst för att uppfylla beställningspunkten.

Det föreslagna antalet kan ändras i den här sekvensen:

1. Ned till den maximala partistorleken (om en sådan finns).
2. Upp till minsta partistorlek
3. Upp till den närmaste ordermultipeln. (I händelse av felaktiga inställningar kan detta överträda maximal

partistorlek).

Angående orderspårning under planering är det viktigt att nämna att planeringssystemet ordnar om de
dynamiskt skapade orderspårninglänkarna för kombinationerna av artikel/variant/lagerställe.

Det finns två orsaker till detta:

Planeringssystemet måste kunna motivera sina förslag: att alla behov har täckts, och att inga leveransorder är
överflödiga.
Dynamiskt skapade orderspårningslänkar måste balanseras om regelbundet.

Med tiden blir dynamiska orderspårninglänkar obalanserade eftersom hela orderspårningsnätverket inte
struktureras om förrän en efterfrågans- eller tillgångshändelse faktiskt stängs.

Innan tillgången balanseras efter efterfrågan tar programmet bort alla befintliga orderspårningslänkar. Under
motkonteringen, när en efterfrågans- eller en tillgångshändelse stängs skapar den nya orderspårninglänkar
mellan tillgång och efterfrågan.
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Skapa planeringsraden (föreslagen åtgärd)Skapa planeringsraden (föreslagen åtgärd)

Se även

Även om artikeln inte ställts in för dynamisk orderspårning skapar det planerade systemet balanserade
orderspårningslänkar som förklaras ovan.

När tillgångsbalanseringen har utförts finns det tre möjliga slutlägen:

Det begärda antalet och datumet för begäranhändelserna har uppfyllts och planeringen för dem kan stängas.
Tillgångshändelsen är fortfarande öppen och kan eventuellt täcka nästa efterfrågan, så motkonteringen kan
starta igen med aktuell tillgångshändelse och nästa efterfrågan.
Leveransordern kan inte ändras för att täcka all efterfrågan. Efterfråganshändelsen är fortfarande öppen, med
visst antal som inte täckts men som kan täckas av nästa tillgångshändelse. På så sätt stängs den aktuella
händelsen för efterfrågan, så att motkonteringen kan börja om igen med aktuell efterfrågan och nästa
tillgångshändelse.
All efterfrågan har täckts. Det finns inte någon efterföljande efterfrågan (eller det har inte funnits någon
efterfrågan alls). Om det finns någon överskottstillgång kan den minskas (eller annulleras) och sedan stängas.
Det är möjligt att ytterligare tillförselhändelser finns längre fram i kedjan, och de bör också annulleras.

Till sist skapar planeringssystemet en orderspårninglänk mellan tillgång och efterfrågan.

Om åtgärder – nytt, ändra antal, ändra tidpunkt, ändra tidpunkt och ändra antal eller avbryt – föreslås för att
granska leveransordern skapar planeringssystemet en planeringsrad i planeringsförslaget. På grund av
orderspårning skapas planeringsraden inte bara när tillförselhändelsen stängs, utan även om
efterfråganshändelsen stängs, även om tillförselhändelsen fortfarande är öppen och kan få ytterligare ändringar
när nästa efterfråganshändelse behandlas. Det betyder att när planeringsraden har skapats kan den ändras på
nytt.

För att minska databasåtkomsten när du hanterar produktionsorder kan planeringsraden underhållas i tre nivåer,
med målet att utföra den minst fordrande underhållsnivån:

Skapa endast planeringsraden med det aktuella förfallodatumet och antalet men utan verksamhetsföljden och
komponenterna.
Inkludera verksamhetsföljd: den planerade verksamhetsföljden läggs ut inklusive beräkning av start- och
slutdatum och tidpunkter. Det är fordrande i termer av databasåtkomster. För att fastställa slut- och
förfallodatum kan det vara nödvändigt att beräkna detta även om tillförselhändelsen inte har stängts (om det
gäller framåtplanering).
Ta med strukturexpansion: det kan vänta tills precis före tillgångshändelsen är avslutad.

Detta slutför beskrivningarna av hur efterfrågan och tillgång laddas, prioriteras och balanseras av
planeringssystemet. I integration med den här tillgångsplaneringsaktiviteten måste systemet se till att önskad
lagernivå för varje planerad artikel upprätthålls enligt dess partiformningsmetoder.

Designdetaljer: Centrala koncept i planeringssystemet
Designdetaljer: Hantera partiformningsmetoder
Designdetaljer: Leveransplanering
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Beställningspunktens roll

Övervaka den planerade lagernivån och beställningspunkten

Planerat lagerPlanerat lager

Planerat tillgängligt lagerPlanerat tillgängligt lager

För att en artikel ska ingå i leveransplanering måste en ombeställningsmetod definieras. Följande fyra
partiformningsmetoder finns:

Fast orderkvantitet
Maximalt antal
Order
Parti-för-parti

Metoderna Fast orderkvantitet och Maximalt antal avser lagerplanering. Även om lagerplaneringen är tekniskt
enklare än motkonteringen, måste de här metoderna finnas samtidigt som steg-för-steg-motkontering av
tillgångs- och orderspårning. För att kontrollera integrering mellan de två och ge insyn i den komplicerade
planeringslogiken finns strikta principer för hur partiformningsmetoder hanteras.

Förutom allmän balansering av efterfrågan och tillgång måste planeringssystemet också övervaka lagernivåer
för de påverkade artiklarna för att respektera de definierade partiformningsmetoderna.

En beställningspunkt representerar efterfrågan under ledtid. När det planerade lagret hamnar under lagernivån
som definieras av beställningspunkten är det dags att beställa ytterligare antal. Under tiden förväntas lagret
minska gradvis och eventuellt nå noll (eller säkerhetslagernivån), tills återanskaffning anländer.

Planeringssystemet föreslår en framåtplanerad leveransorder när planerat lager hamnar under
beställningspunkten.

Beställningspunkten beskriver en viss lagernivå. Lagernivåer kan förändras markant under tidsenheten, och
därför måste planeringssystemet ständigt övervaka det planerade tillgängliga lagret.

Lager är en typ av tillgång, men för lagerplanering skiljer planeringssystemet mellan två lagernivåer:

Planerat lager
Planerat tillgängligt lager

Från början är planerat lager antalet i bruttolager, inklusive tidigare tillgång och efterfrågan även om den inte är
bokförd, när planeringsprocessen startas I framtiden blir det en rörlig planerad lagernivå som underhålls av
bruttoantal från framtida tillgång och efterfrågan, eftersom de introduceras längs tidslinjen (reserverade eller
fördelade på andra sätt).

Det planerade lagret används i planeringssystemet för att övervaka beställningspunkt och för att bestämma
beställningsantal när du använder partiformningsmetoden Maximalt antal.

Det planerade tillgängliga lagret är en del av det planerade lagret som vid en viss tidpunkt är tillgängligt för att
uppfylla behov. Det planerade tillgängliga lagret används av planeringsmotorn när du övervakar
säkerhetslagernivån.



TidsenheterTidsenheter

Fastställa den planerade lagernivånFastställa den planerade lagernivån

Det planerade tillgängliga lagret används i planeringssystemet för att övervaka säkerhetslagernivån, eftersom
säkerhetslagret alltid måste vara tillgänglig för att uppfylla oväntad efterfrågan.

Om du vill ha en noggrann styrning planerat lager är det avgörande att identifiera när beställningspunkten
överstigs och att beräkna rätt partistorlek när du använder partiformningsmetoden Maximalt antal.

Som angavs tidigare beräknas den planerade lagernivån i början av planeringsperioden. Det är en bruttonivå
som inte beaktar reservationer och liknande fördelningar. För att övervaka den här lagernivån under
planeringsföljden övervakar systemet de samlade ändringarna över en tidsperiod, en tidsenhet. Systemet ser till
att tidsenheten är minst en dag, eftersom det är mest den exakta tidsenheten för en efterfrågan- eller
tillgångshändelse.

Följande sekvens beskriver hur den planerade lagernivån fastställs:

När en tillförselhändelse, t.ex. en inköpsorder har planerats fullständigt kommer det att öka det planerade
lagret på förfallodatumet.
När en begäranhändelse har blivit fullständigt uppfylld kommer den inte att minska det planerade lagret
direkt. I stället bokförs en minska-påminnelse, vilket är en intern post som innehåller datumet och antalet som
läggs till i det planerade lagret.
När en efterföljande tillförselhändelse planeras och placeras på tidslinjen, utforskas de bokförda minska-
påminnelserna en och en fram tills det planerade datumet för leveransen, medan det planerade lagret
uppdateras. Under processen kan beställningspunktsnivån för den interna ökningspåminnelsen ha nåtts eller
passerats.
Om en ny leveransorder introduceras kontrollerar systemet om den har angetts före den aktuella tillgången.
Om det är det, blir den nya tillgången aktuell tillgång och balanseringsproceduren börjar om.

Följande visar en grafisk illustration av den här principen:

1. Tillgång Sa of 4 (fast) stänger Efterfrågan Da of -3.

2. CloseDemand: Skapa en minska-påminnelse på -3 (visas inte).

3. Tillgång Sa har stängts med ett överskott på 1 (inget mer behov finns).

Det här ökar den planerade lagernivån till +4, medan det planerade tillgängliga lagret blir -1.

4. Nästa tillgång Sb av 2 (en annan order) redan har placerats på tidsplanen.

5. Systemet kontrollerar om det finns någon minska-påminnelse som föregår Sb (det finns det inte, så ingen
åtgärd vidtas).

6. Systemet stänger tillgång Sb (ingen mer efterfrågan finns)—antingen A: genom att minska den till 0
(annullera) eller B: genom att låta den vara som den är.



Tidsenhetens roll

Hålla sig under överflödesnivån

Ökar den planerade lagernivån (A: +0 => +4 or B: +2 = +6).

7. System gör en sista kontroll: Finns det någon minska-påminnelse? Ja, det finns ett på datumet för Da.

8. Programmet lägger till minska-påminnelsen på -3 påminnelse till den planerade lagernivån, antingen A:
+4 -3 = 1 eller B: +6 -3 = +3.

9. I händelse av A skapas automatiskt framåtplanerad order som startar på datumet Da.

I händelse av B når vi beställningspunkten och en ny order skapas.

Avsikten med tidsenheten är samla efterfråganshändelser i tidssidan för att skapa en gemensam leveransorder.

För partiformningsmetoder som använder en beställningspunkt kan du ange en tidsenhet. Detta säkerställer att
efterfrågan inom samma tidsperiod har ackumulerats innan inverkan på planerat lager kontrolleras och om
beställningspunkten har passerats. Om beställningspunkten har passerats framåtplaneras en ny leveransorder
från slutet av perioden som definieras av tidsenheten. Tidsenheten börjar på planeringsstartdatumet.

Konceptet med tidsenhet återspeglar den manuella processen för att kontrollera lagernivån ofta istället för vid
varje transaktion. Användaren måste definiera frekvens (tidsenheten). Till exempel samlar användaren alla
artikelbehov från en leverantör att göra en veckobeställning.

Tidsenhet används allmänt för att undvika en kaskadeffekt. Till exempel skapas en balanserad rad med
efterfrågan och tillgång där en tidig efterfrågan annulleras, eller ny skapas. Resultatet skulle vara att varje
leveransorder (utom den sista) omplaneras.

När du använder policyer för Maximalt antal och Fast orderkvantitet fokuserar planeringssystemet bara på det
planerade lagret i den angivna tidsenheten. Det betyder att planeringssystemet kan föreslå överflödig efterfrågan
när negativ efterfrågan eller positiva tillförseländringar uppstår utanför den angivna tidsenheten. Om det av
denna anledning föreslås en överflödig leverans, beräknar planeringssystemet vilket antal utleveransen ska
minskar till (eller tas bort) för att undvika den överflödiga utleveransen. Denna mängd kallas ”Överflödesnivå”.
Överflödet kommuniceras som en planeringsrad med åtgärden Ändra antal (minska) eller Avbryta eller
Annullera och följande varningsmeddelande:

Observera! Det planerade lagret [xx] är större än överflödesnivån [xx] på förfallodatumet [xx].



Beräknar överflödesnivånBeräknar överflödesnivån

Partiformningsmetoden Maximalt antalPartiformningsmetoden Maximalt antal

NOTENOTE

Partiformningsmetoden Fast orderkvantitetPartiformningsmetoden Fast orderkvantitet

NOTENOTE

PartistorleksmultipelPartistorleksmultipel

Skapa planeringsraden med överflödesvarningSkapa planeringsraden med överflödesvarning

Beräknar antal för planeringsradenBeräknar antal för planeringsraden

NOTENOTE

Överflödesnivån beräknas på olika sätt beroende på planeringsinställningen.

Överflödesnivå = beställningsgräns

Om en lägsta partistorlek finns kommer den läggas till enligt följande: Överflödesnivå = maximalt lager + minsta
partistorlek.

Överflödesnivå = Beställningsantal + beställningspunkt

Om den minsta partistorleken är större än beställningspunkten, kommer den att ersätta enligt följande: Överflödesnivå=
Beställningsantal + minsta partistorlek

Om en ordermultipel finns justerar den överflödesnivån för partiformningsmetoderna Maximalt antal och
Orderkvantitet.

När en befintlig leverans gör att det planerade lagret blir högre än överflödesnivån vid slutet av en tidsenhet,
skapas en planeringsrad. För att varna för den potentiella överflödiga leveransen har planeringsraden ett
varningsmeddelande, fältet Acceptera åtgärdsmeddelande markeras inte och åtgärdsmeddelandet är antingen
Avbryt eller Ändra antal.

Planeringsradantal = antal för aktuell efterfrågan – (planerat lager – överflödesnivå)

Som med alla varningsrader ignoreras all största/minsta partistorlek eller partistorleksmultipel.



Definiera typen av åtgärdsmeddelandeDefiniera typen av åtgärdsmeddelande

Skapar varningsmeddelandetSkapar varningsmeddelandet

ScenarioScenario

ArtikelinställningarArtikelinställningar

PARTIFORMNINGSMETOD MAXIMALT ANTAL

Max. partistorlek 100

Beställningspunkt 50

Lagersaldo 80

Läge före försäljningsminskningLäge före försäljningsminskning

UTSTÄLLNING ÄNDRA ANTAL PLANERAT LAGER

Dag ett Ingen 80

Försäljning -70 10

Slut på tidsenheten Ingen 10

Föreslå ny inköpsorder +90 100

Läge efter försäljningsminskningLäge efter försäljningsminskning

ÄNDRA ÄNDRA ANTAL PLANERAT LAGER

Dag ett Ingen 80

Försäljning -40 40

Inköp +90 130

Slut på tidsenheten Ingen 130

Föreslås för att minska inköpet

order från 90 till 60

-30 100

Uppdaterar planeringsraderUppdaterar planeringsrader

Om planeringsradantalet är större än 0 är åtgärdsmeddelandet Ändra antal
Om planeringsradantalet är lika med eller mindre än 0 är åtgärdsmeddelandet Avbryt

I händelse av överflöde visar sidan Ej spårade planeringselement ett varningsmeddelande med följande
information:

Den planerade lagernivån som utlöste varningen
Den beräknade överflödesnivån
Förfallodatumet för tillgångshändelsen.

Exempel: "Det planerade lagret 120 är större än överflödesnivå 60 i 28-01-11”

I det här scenariot ändrar en kund en försäljningsorder från 70 till 40 stycken mellan två planeringskörningar.
Överflödesfunktionen går in för att minska inköpet som föreslogs för den initiala försäljningsantalet.



NOTENOTE

Hantera lagerplanerat negativt

En planeringsrad (varning) skapas för att minska inköpet med 30 från 90 till 60 för att hålla det planerade lagret
på 100 enligt överflödesnivån.

Utan funktionen Överflöde skapas ingen varning om den planerade lagernivån är högre än beställningsgränsen. Det kan
orsaka en överflödig leverans av 30.

Beställningspunkten uttrycker den förutsedda efterfrågan under ledtiden för artikeln. När beställningspunkten
har passerats är det dags att beställa mer. Men det planerade lagret måste vara stort nog för att täcka behovet
tills den nya beställningen tas emot. Under tiden ska säkerhetslagret ta hand om förändringar i efterfrågan upp
till en angiven servicenivå.

Därför anser planeringssystemet att det är ett nödläge om en framtida efterfrågan inte kan uppfyllas från det
planerade lagret, eller uttryckt på ett annat sätt, att det planerade lagret blir negativt. Systemet hanterar ett sådant
undantag genom att föreslå en ny leveransorder för att uppfylla en del av behovet som inte kan uppfyllas av
lager eller annan tillgång. Orderstorleken för den nya leveransordern beaktar inte maximalt lager eller
beställningsantal och beaktar inte heller ordermodifierarna Maximal partistorlek, Minsta partistorlek och
Partistorleksmultipel. I stället motsvarar det den exakta bristen.

Planeringsraden för den här typen av leveransorder ska innehålla en nödvarningsikon och ytterligare information
finns i fältet för att informera användaren om situationen.

I följande illustration representerar D en nödleveransorder för att justera för ett negativt lagersaldo.



NOTENOTE

Partiformningsmetoder

Fast orderkvantitetFast orderkvantitet

Beräknat per tidsenhetBeräknat per tidsenhet

1. Tillgång A, initialt planerat lager, är nedanför beställningspunkt.

2. En ny framåtplanerad tillgång skapas (C).

(Antal = Beställningsgräns – Planerad lagernivå)

3. Tillgång A är stängd efter efterfrågan B, som inte täcks helt.

(Behov B kan försöka schemalägga Tillgång C, men det kommer inte att hända enligt följande
tidsenhetsbegreppet.)

4. Ny leverans (D) skapas för att täcka det återstående antalet i efterfrågan B.

5. Efterfrågan B är stängd (och skapar en betalningspåminnelse till det planerade lagret).

6. Den nya tillgången D stängs.

7. Planerat lager kontrolleras; beställningspunkten har inte passerats.

8. Tillgång C är stängd (ingen mer efterfrågan finns).

9. Sista kontroll: Inga utestående lagernivåpåminnelser finns.

Moment 4 återspeglar hur godkännandesystemet på tidigare versioner än Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1.

Detta slutför beskrivningen av centrala principer för lagerplanering baserat på partiformningsmetoder. Följande
avsnitt beskriver egenskaperna för de fyra partiformningsmetoderna som stöds.

Partiformningsmetoder anger hur mycket som ska beställas när artikeln behöver fyllas på. Fyra olika
partiformningsmetoder finns.

Metoden Fast orderkvantitet är relaterad till lagerplaneringen av typiska C-objekt (lagerkostnad låg, låg risk för
åldrande och/eller många artiklar). Metoden används vanligtvis i samband med en beställningspunkt som
återspeglar den förutsedda efterfrågan under artikelns ledtid.

Om planeringssystemet identifierar att beställningspunkten har uppnåtts eller passerats i en viss tidsperiod
(beställningscykeln) – över eller vid beställningspunkten i början av perioden, och under eller vid
beställningspunktem i slutet av perioden – får du ett förslag om att skapa en ny leveransorder för angivet
beställningsantal och framåtplanera den från det första datumet efter slutet av tidsenheten.

Beställningspunktsbegreppet minskar antalet leveransförslag. Det beskriver en manuell process av att ofta gå
genom distributionslagret för att kontrollera det faktiska innehållet på de olika lagerplatserna.



Skapar bara nödvändigt tillgångSkapar bara nödvändigt tillgång

Kombineras med ordermodifierareKombineras med ordermodifierare

Kombineras med kalendrarKombineras med kalendrar

Ska inte användas med prognosSka inte användas med prognos

Får inte användas med reservationerFår inte användas med reservationer

Maximalt antalMaximalt antal

Beräknat per tidsenhetBeräknat per tidsenhet

Kombineras med ordermodifierareKombineras med ordermodifierare

Innan en ny leveransorder föreslås för att uppfylla en beställningspunkt kontrollerar planeringssystemet om
leveransen redan har beställts och ska tas emot inom artikelns ledtid. Om en befintlig leveransorder löser
problemet genom att ta det planerade lagret till eller över beställningspunkten inom ledtiden, kommer systemet
inte att föreslå en ny leveransorder.

Leveransorder som skapas specifikt för att uppfylla en beställningspunkt utesluts från vanlig tillgångsbalansering,
och kommer inte ändras på något sätt efteråt. Om en artikel som använder beställningspunkt ska fasas ut (inte
fyllas på) bör du därför granska utestående leveransorder manuellt eller ändra partiformningsmetoden till Parti-
för-parti, varigenom systemet minskar eller att annullerar överflödig tillgång.

Ordermodifierarna Minsta partistorlek, Maximal partistorlek och Partistorleksmultipel ska inte spela en större
roll när den fasta partiformningsmetoden Fast orderkvantitet används. Planeringssystemet beaktar ända dessa
ändringsfält och minskar antalet till den angivna partistorleken (och skapar två eller flera leveranser för att uppnå
den totala partistorleken), ökar ordern till den angivna lägsta partistorleken eller avrundar partistorleken upp till
en angiven ordermultipel.

Innan du föreslår en ny leveransorder för att uppfylla en beställningspunkt, kontrollerar planeringssystemet om
den schemaläggs för en ickearbetsdag enligt alla kalendrar som har definierats i fältet Baskalenderkod på
sidorna företagsinformation och lagerställekort.

Om det planerade datumet är ett ickearbetsdag flyttar planeringssystemet ordern framåt till nästa arbetsdag.
Detta kan leda till att en order som uppfyller en beställningspunkt, inte uppfyller vissa specifika behov. För sådan
ej balanserad efterfrågan skapar planeringssystemet en extra leverans.

Eftersom den förutsedda efterfrågan redan uttrycks på beställningspunktsnivån, är det inte nödvändigt att ta med
en prognos i planeringen av en artikel med hjälp av en beställningspunkt. Om det är relevant att basera planen
på en prognos använder du metoden Parti-för-parti.

Om har användaren reserverat ett antal, till exempel kommer ett antal i lager, för ett avlägset behov, störs
planeringsgrunden. Även om den planerade lagernivån är godtagbar i förhållande till beställningspunkten, kan
det hända att antalet inte är tillgängligt. Systemet kan försöka att kompensera för det genom att skapa
undantagsorder, men du rekommenderas att ange fältet Reservera till Aldrig för artiklar som planeras med hjälp
av en beställningspunkt.

Principen Maximalt antal är ett sätt att underhålla lagret med hjälp av en beställningspunkt.

Allt som gäller metoden Fast orderkvantitet gäller även för den här metoden. Den enda skillnaden är antalet på i
den föreslagna tillgången. När du använder principen för högsta antal definieras beställningsantalet dynamiskt
baserat på den planerade lagernivån och kommer därför vanligtvis att skilja sig åt från order till order.

Orderkvantitet bestäms vid tidpunkten (slutet av en tidsenhet) när planeringssystemet identifierar att
beställningspunkten har passerats. Vid den här tidpunkten mäter systemet luckan mellan den aktuella planerade
lagernivån fram till den angivna beställningsgränsen. Det här fältet utgör antalet som ska beställas. Systemet
kontrollerar sedan om tillgång redan har beställts någon annanstans för att tas emot under ledtiden och i så fall
minskar antalet på den nya leveransorder genom redan beställda antal.

Systemet kontrollerar att det planerade lagret minst når beställningspunktnivån – i händelse användaren har
glömt att ange en beställningsgränsnivå.



Kombineras med kalendrarKombineras med kalendrar

OrderOrder

Order-till-order-länkar och utgångna förfallodatumOrder-till-order-länkar och utgångna förfallodatum

Parti-för-partiParti-för-parti

Beroende på inställningarna kan det vara bra att kombinera principen Max. ant. med ordermodifierare för att
säkerställa en minsta partistorlek eller för att avrunda den till ett heltalsnummer av inköpsenheter, eller dela den i
flera partier enligt vad som anges av den maximala orderkvantiteten.

Innan du föreslår en ny leveransorder för att uppfylla en beställningspunkt, kontrollerar planeringssystemet om
den schemaläggs för en ickearbetsdag enligt alla kalendrar som har definierats i fältet Baskalenderkod på
sidorna företagsinformation och lagerställekort.

Om det planerade datumet är ett ickearbetsdag flyttar planeringssystemet ordern framåt till nästa arbetsdag.
Detta kan leda till att en order som uppfyller en beställningspunkt, inte uppfyller vissa specifika behov. För sådan
ej balanserad efterfrågan skapar planeringssystemet en extra leverans.

I tillverka-mot-order-miljö köps en artikel in eller produceras för att exklusivt täcka en viss efterfrågan. Vanligtvis
gäller det A-artiklar och motiveringen för att välja partiformningsmetoden Order kan vara att efterfrågan är
ovanlig, ledtiden är oansenlig eller de obligatoriska attributen varierar.

Programmet skapar order-till-order-länk som fungerar som ett preliminärt samband mellan tillgången, en
leveransorder eller lagret och efterfrågan som ska uppfyllas.

Förutom att använda orderprincipen kan order-till-order-kopplingen användas på följande sätt vid planeringen:

När du använder produktionsprincipen Tillverka-Mot-Order för att skapa produktionsorder på flera nivåer
eller av projekttyp (som producerar nödvändiga komponenter på samma produktionsorder).
När du använder funktionen Försäljningsorderplanering för att skapa en produktionsorder från en
försäljningsorder.

Även om ett produktionsföretag anser sig vara en miljö som tillverkar mot order, kan det vara bra att använda en
partiformningsmetod av typen Parti-för-parti om artiklarna är standardartiklar med attribut utan variation. Det
medför att systemet använder oplanerat lager och endast ackumulerar försäljningsorder med samma
utleveransdatum eller inom en definierad tidsenhet.

Till skillnad från de flesta uppsättningar med tillgång-efterfrågan planeras länkade order med förfallodatum före
planeringsstartdatumet helt automatiskt. Affärsorsaken till undantaget är att de specifika uppsättningarna med
efterfrågan-tillgång måste synkroniseras till körning. För mer information om den frysta zonen som gäller de
flesta typerna av efterfrågan-tillgång, se Designdetaljer: Hantera order före planeringsstartdatumet.

Parti-för-parti-policyn är den mest flexibla eftersom systemet bara reagerar på faktisk efterfrågan, plus att den
agerar på förutsedd efterfrågan från prognos och avropsorder, och sedan avräknar orderantalet baserat på
efterfrågan. Parti-för-parti-principen gäller A-och B-artiklar där lager kan accepteras men ska undvikas.

På vissa sätt liknar parti-för-parti-principen som orderprincipen, men den har en generisk inställning till artiklar:
den kan ta emot antal i lager, och den samlar ihop efterfrågan och motsvarande tillgång i tidsenheter som
definieras av användaren.

Tidsenheten definieras i fältet Tidsenhet. Systemet arbetar med en lägsta tidsenhet av en dag, eftersom det är
den minsta tidsenheten för efterfrågan- och tillgångshändelser i systemet (fast i praktiken kan tidsenheten för
produktionsorder och komponentbehov vara sekunder).

Tidsenheten anger också gränser för när en befintlig leveransorder ska omplaneras för att uppfylla en viss
efterfrågan. Om tillgången ligger inom tidsenheten kommer den att planeras om framåt eller bakåt för att
uppfylla efterfrågan. Annars, om det ligger tidigare, kommer det att orsaka onödig uppbyggnad av lagersaldot
och ska avbrytas. Om det ligger senare, kommer en ny leveransorder att skapas i stället.

https://docs.microsoft.com/sv-se/dynamics365/business-central/design-details-dealing-with-orders-before-the-planning-starting-date


Se även

Med den här metoden det är också möjligt att definiera ett säkerhetslager för att kompensera för möjliga
variationer i tillgången, eller för att uppfylla plötslig efterfrågan.

Eftersom leveranspartistorleken baseras på faktiskt behov, kan det vara praktiskt att använda ordermodifierare:
avrunda partistorleken uppåt för att uppfylla en viss partistorleksmultipel (eller inköpsenhet), öka beställningen
till en viss lägsta partistorlek eller minska partistorleken till det angivna högsta antalet (och skapa därmed två
eller flera leveranser för att erhålla den totala behovskvantiteten).

Designdetaljer: Planeringsparametrar
Designdetaljer: Planeringsfördelningstabell
Designdetaljer: Centrala koncept i planeringssystemet
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SYFTE PARAMETER

Ange om artikeln ska planeras Partiformningsmetod = Tom

Definiera när du ska beställa Tidsenhet

Beställningspunkt

Säkerhetsledtid

Definiera hur mycket som ska beställas Säkerhetslager

Partiformningsmetod:

- Fast orderkvantitet plus beställningsantal
- Maximalt antal plus Beställningsgräns
- Order
- Parti-för-parti

Optimera när och hur mycket som ska beställas Omplaneringsperiod

Partiackumuleringsperiod

Utjämningsperiod

Ändra leveransorder Min. partistorlek

Max. partistorlek

Partistorleksmultipel

Begränsa den planerade artikeln Produktionsprincip:

- Tillverka-Mot-Lager
- Tillverka-Mot-Order

Ange om artikeln kommer att planeras

Definiera när du ska beställa

I det här avsnittet beskrivs de olika planeringsparametrarna som du kan använda i Business Central.

Det sätt som planeringssystemet styr artikeltillgång bestäms av olika inställningar på artikelkortet eller
lagerställeenheten, och inställningar i produktionskonfigurationen. Följande tabell visar hur parametrarna
används för planering.

För att ta med en artikel/lagerställeenhet i planeringsprocessen måste den ha en partiformningsmetod, annars
måste den planeras manuellt, till exempel funktionen med Orderplanering.

Beställningsförslag släpps allmänt endast när den planerade tillgängliga kvantiteten har fallit till eller under ett
visst antal. Antalet definieras av beställningspunkten. Annars kommer det att vara noll. Noll kan justeras genom



NOTENOTE

Definiera hur mycket som ska beställas

PartiformningsmetoderPartiformningsmetoder

PARTIFORMNINGSMETOD BESKRIVNING

att ange ett säkerhetslager. Om användaren har definierat en säkerhetsledtid kommer den att orsaka kalkylarket
ska levereras under perioden för det förfallodatum som krävs.

Fältet Tidsenhet används i partiformningsmetoder (Fast orderkvantitet och Maximalt antal), där lagernivån
kontrolleras efter varje tidsenhet. Den första tidsenheten börjar på planeringsstartdatumet.

När beräkningen av tidsenheterna, ignorerar planeringssystemet eventuella ledig kalendrar som definieras i fältet
Baskalenderkod på sidorna företagsinformation och lagerställekort.

Standardsäkerhetsledtiden på sidan Produktionsinställning ska anges till minst en dag. Förfallodatumet för
efterfrågan kanske är känd, men inte den förfallotiden. Planeringen schemalägger bakåt för att uppfylla
bruttobehov och om ingen säkerhetsledtid definieras kan varorna anlända för sent för att uppfylla efterfrågan.

Ytterligare tre periodfält för beställningscykel omplaneringsperiod, partiackumuleringsperiod, och
Utjämningsperiod, har också betydelse för att definiera när du ska beställa om. Mer information finns i
Optimera när och hur mycket som ska beställas.

Om planeringssystemet identifierar behovet att beställa om används den angivna partiformningsmetoden för att
bestämma när och hur mycket som ska beställas.

Oberoende av partiformningsmetoden följer planeringssystemet vanligtvis den här logiken:

1. Antalet i orderkalkylarket beräknas av för att uppfylla den angivna lägsta lagernivån för artikeln, vanligtvis
säkerhetslagret. Om inget har angetts är den minsta lagernivån noll.

2. Om det planerade tillgängliga lagret är lägre än säkerhetslagret föreslås bakåtplanerad leveransorder.
Partistorlek fyller minst säkerhetslagret och kan ökas med icke-härledd efterfrågan inom tidsenheten
genom partiformningsmetoden och per ordermodifierarna.

3. Om det planerade lagret är på eller under beställningspunkten (som beräknas från ackumulerade
ändringar inom tidsenheten) och över säkerhetslagrets antal, föreslås en framåtplanerad undantagsorder.
Både bruttobehovet som ska uppfyllas och partiformningsmetoden fastställer partistorleken. Orderantalet
uppfyller minst orderpunkten.

4. Om det finns mer bruttobehov som förfaller före slutdatumet för det framåtplanerade orderkalkylarket,
och det här behovet gör att det aktuella beräknade planerade tillgängliga lagret hamnar lägre än
säkerhetslagret, ökas partistorleken för att fylla upp underskottet. Leveransorderkalkylarket schemaläggs
sedan bakåt från förfallodatumet för den icke-härledda efterfrågan som skulle ha överskridit
säkerhetslagret.

5. Om fältet Tidsenhet inte är ifyllt kommer bara bruttoefterfrågan på samma förfallodatum att läggas till.

Ytterligare periodfält för beställningscykel spellar också en roll när man definierar hur mycket som ska
beställa om: omplaneringsperiod, partiackumuleringsperiod, och Utjämningsperiod. Mer
information finns i Optimera när och hur mycket som ska beställas.

Följande partiformningsmetoder påverkar den kvantitet som ska beställas.



  

Fast orderkvantitet Orderantalet är minst lika med orderkvantiteten. Den kan
ökas så att den uppfyller efterfrågan eller önskad lagernivå.
Den här partiformningsmetoden används vanligtvis med en
beställningspunkt.

Maximalt antal Partistorlek beräknas för att uppfylla det maximal lagret. Om
antalsändringar används kanske det maximala lagret
överträds. Vi rekommenderar att du inte använder
tidsenheten tillsammans med maximalt antal. Tidsenheten
åsidosätts ofta. Den här partiformningsmetoden används
vanligtvis med en beställningspunkt.

Order Partistorlek beräknas för att uppfylla varje enskild
efterfråganshändelse och uppsättningen med efterfrågan-
tillgång fortsätter att vara kopplad till körningen. Inga
planeringsparametrar beaktas.

Parti-för-parti Antalet beräknas så att det uppfyller summan av efterfrågan
som förfaller inom tidsenheten.

PARTIFORMNINGSMETOD BESKRIVNING

Optimera när och hur mycket som ska beställas

FÄLT BESKRIVNING

Omplaneringsperiod Detta fält används för att bestämma om åtgärdsmeddelande
ska ändra tidpunkten för en befintlig order eller avbryta den
och skapa en ny order. Den befintliga ordern omplaneras i en
omplaneringsperiod före den aktuella leveransen och till en
omplaneringsperiod efter den aktuella leveransen.

Partiackumuleringsperiod Med partiformningsmetoden Parti-för-parti används detta
fält för att ackumulera flera leveransbehov till en
leveransorder. Från den första planerade tillgången samlas
alla tillgångsbehov i den följande partiackumuleringsperioden
i en tillgång, som placeras på datumet för den första
tillgången. Efterfrågan utanför partiackumuleringsperioden
omfattas inte av den här leveransen.

För att få en rationell tillförselplan finjusterar en planerare planeringsparametrar för att begränsa
omplaneringsförslag, ackumulera efterfrågan (dynamiskt beställningsantal) eller för att undvika oviktiga
planeringsåtgärder. Följande periodfält för beställningscykel hjälper till att optimera när och hur mycket som ska
beställas.



Utjämningsperiod Detta fält används för att undvika mindre omplanering av
befintlig leverans ut i tid. Ändringar från leveransdatum till en
utjämningsperiod från leveransdatum skapar inga
åtgärdsmeddelanden.

Den max. avvikelseperioden anger en tidsperiod då du inte
vill att planeringssystemet ska föreslå omplanering av
befintliga leveransorder framåt. Den begränsar antal
obetydliga omplaneringsförslag för befintliga leveranser till
ett senare datum om det omplanerade datumet ligger inom
den maximala avvikelseperioden.

Som ett resultat kommer en positiv delta mellan det
föreslagna nya leveransdatumet och det ursprungliga
leveransdatumet alltid att vara större än den
utjämningsperioden.

FÄLT BESKRIVNING

Tidsplaneringen av omplaneringsperioden, utjämningsperiod och partiackumuleringsperioden baseras på ett
leveransdatum. Tidsenheten baseras på planeringsstartdatumet, som visas i följande illustration.

I följande exempel representerar de svarta pilarna befintlig tillgång (upp) och efterfrågan (ned). Röda, gröna och
orange pilar är planeringsförslag.

Exempel 1: Det ändrade datumet ligger utanför omplaneringsperioden, vilket innebär att den befintliga
leveransen annulleras. En ny tillgång föreslås för att täcka behovet i partiackumuleringsperioden.



Exempel 2: Det ändrade datumet ligger i omplaneringsperioden, vilket innebär att den befintliga leveransen
planeras om. En ny tillgång föreslås för att täcka behovet utanför partiackumuleringsperioden.

Exempel 3: Det finns en efterfrågan i utjämningsperioden och tillgångsantalet i partiackumuleringsperioden
matchar tillgångsantalet. Nästa behov har inte täckts och en ny tillgång föreslås.

Exempel 4: Det finns en efterfrågan i utjämningsperioden och tillgången förblir på samma datum. Dock är
antalet för aktuell tillgång inte tillräckligt för att täcka efterfrågan i partiackumuleringsperioden, så en
antalsändringsåtgärd för den befintliga leveransordern föreslås.



Ändra leveransorder

Begränsa artikeln

Se även

Standardvärden: Standardvärdet i fältet Tidsenhet och de tre fälten för beställningsperiod är tomma. För alla
fält utom fältet Utjämningsperiod betyder det 0D (noll dagar). Om fältet Utjämningsperiod är tomt, används
det globala värdet i Standard för utjämningsperiod på sidan Produktionsinställningar.

När orderkalkylarkets antal har beräknats kan en eller flera av ordermodifierarna kan justera det. Till exempel är
den maximal partistorlek större än eller lika med det lägsta partistorlek, som är större än eller lika med
ordermultipeln.

Antalet minskas om det överskrider den maximal partistorleken. Sedan ökas den om den är nedanför den lägsta
partistorleken. Slutligen avrundas den så att den motsvarar en viss partistorleksmultipel. Alla återstående antal
använder samma justeringar tills den totala efterfrågan konverterats till orderförslag.

Alternativet Produktionsprincip definierar vilka extra order nettobehovsberäkningen ska föreslå.

Om alternativet Tillverka-Mot-Lager används rör beställningarna endast artikeln i fråga.

Om alternativet Tillverka-mot-Order används kommer planeringssystemet att analysera produktionsstrukturen
för artikeln och skapa ytterligare länkade som orderförslag för de artiklar på lägre nivå som också definieras som
tillverka-mot-order. Detta fortsätter så länge det finns tillverka-mot-order-artiklar i de fallande strukturerna.

Designdetaljer: Hantera partiformningsmetoder
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Alla artiklar ska planeras för, men det finns ingen anledning att beräkna en plan för en artikel om det inte har skett
någon ändring i efterfråge- eller tillgångsmönstret sedan senaste gången som en plan beräknades.

Om användaren har angett en ny försäljningsorder eller har ändrat en befintlig finns det anledning att beräkna
om planen. Andra anledningar är en ändring i prognos eller önskat antal i säkerhetslagret. När du ändrar en
struktur genom att lägga till eller ta bort en komponent indikerar det troligtvis en ändring, men endast för
komponentartikeln.

För flera lagerställen sker fördelningen på nivån med kombinationen av artikel per lagerställe. Om till exempel en
försäljningsorder har skapats vid endast ett lagerställe, kommer programmet att tilldela artikeln vid det specifika
lagerstället för planeringen.

Anledningen för att välja artikel för planeringen är en fråga om systemprestanda. Om ingen ändring i en artikels
efterfrågans-/tillgångsmönster har skett kommer planeringssystemet inte att föreslå några åtgärder som ska
vidtas. Utan planeringsfördelningen måste systemet utföra beräkningarna för alla artiklar för att avgöra vad som
ska planeras för, och det skulle dränera systemresurser.

Tabellen Planeringsfördelning övervakar behovs- och försörjningshändelser och tilldelar lämpliga artiklar för
planeringen. Följande händelser övervakas:

En ny försäljningsorder, prognos, komponent, inköpsorder, produktionsorder, monteringsorder eller
överföringsorder.
Ändring av artikel, antal, lagerställe, variant eller datum på en försäljningsorder, prognos, komponent,
inköpsorder, produktionsorder, monteringsorder eller överföringsorder.
Annullering av en försäljningsorder, prognos, komponent, inköpsorder, produktionsorder, monteringsorder
eller överföringsorder.
Förbrukning av artiklar annat än planerade.
Utflöde av andra artiklar än planerade.
Oplanerade ändringar i lagret.

För dessa direkta efterfrågan/tillgång-förflyttningar underhåller orderspårnings- och åtgärdsmeddelandesystemet
tabellen Planeringsfördelning och anger en planeringsorsak som ett åtgärdsmeddelande.

Följande ändringar av huvuddata kan också orsaka en planeringsobalans:

Ändring av status till Certifierat i produktionsstrukturhuvudet (för alla artiklar som använder huvudet).
Tagit bort rad (underordnat objekt).
Ändring av status till Certifierat i verksamhetsföljdhuvudet (för alla artiklar som använder verksamhetsföljden).
Ändringar i följande artikelkortfält.
Säkerhetslager eller säkerhetsledtid.
Ledtidsberäkning.
Beställningspunkt.
Produktionstrukturnr. (och alla underordnade till gammal strukturreferens).
Operationsföljdsnr
Partiformningsmetod.

I de här fallen underhåller en ny funktion, Planera fördelningshantering, tabellen och ange planeringsanledningen
som Nettoförändring.



Se även

Följande ändringar orsakar ingen planeringsfördelning:

Kalendrar
Andra planeringsparametrar på artikelkortet

När att prod.program eller ett nettobehov beräknas gäller inga begränsningar:

Prod.program: Planeringssystemet kontrollerar att artikeln har en efterfrågeprognos eller en försäljningsorder.
Om inte, ingår artikeln inte i planen.
Nettobehov: Om planeringssystemet identifierar att artikeln fylls på av en nettoplaneringsrad eller
nettoleveransorder ska artikeln inte användas i planeringen. Dock inkluderas all efterfrågan från relevanta
komponenter.
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Se även

Efterfrågan är den gemensamma termen som vanligtvis används för alla typer av bruttobehov, t.ex
försäljningsorder och komponentbehov från en produktionsorder. Dessutom tillåter programmet mer tekniska
typer av efterfrågan, till exempel negativt lagersaldo och inköpsreturer.

Tillgång är den term som vanligtvis används för alla typer av positivt eller ankommande antal, t.ex.
inköpsöverföringar, monteringsöverföringar, produktionsöverföringar och ankommande överföringar. Dessutom
kan en försäljningsretur också representera tillgång.

För att sortera ut de många källorna till efterfrågan och tillgång ordnar planeringssystemet dem på två tidslinjer
som kallas lagerprofiler. En profil innehåller efterfråganshändelser och den andra innehåller motsvarande
tillgångshändelser. Varje händelse representerar en ordernätverksenhet, till exempel en försäljningsorderrad, en
artikeltransaktion eller en produktionsorderrad.

När lagerprofiler laddas balanseras de olika uppsättningarna med efterfrågan-tillgång för att skapa ut en
tillförselplan som uppfyller de angivna målen.

Planeringsparametrar och lagernivåer är andra typer av efterfrågan och tillgång, som genomgår integrerad
motkontering för att fylla på lagerartiklar. Mer information finns i Designdetaljer: Hantera partiformningsmetoder .
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Varför är överföring ett specialfall?

Överföringsorder är också en källa till tillgång när de arbetar på nivån med lagerställeenheter. När du använder
flera lagerställen (distributionslager) kan återanskaffningssystemet för lagerställeenheter ställas in till Överföring,
vilket anger att lagerstället fylls på genom att varor överförs från ett annat lagerställe. I en sådan situation med
flera distributionslager kan företag ha en kedja av överföringar där tillgång till lagerställe GRÖN överförs från
GUL, och tillgång till GUL överförs från RÖD och så vidare. I början av kedjan finns återanskaffningssystemet
Prod.order eller Inköp.

När du jämför situationen när en leveransorder återförs direkt mot en begäranorder med en situation där
försäljningsordern levereras via en kedja av lagerställeenhetsöverföringar, är det uppenbart att
planeringsuppgiften i den senare situationen kan bli mycket komplex. Om efterfrågan ändras kan det orsaka en
dominoeffekt genom kedjan, eftersom alla överföringsorder plus inköps-/produktionsorder i den motsatta änden
av kedjan måste ändras för att återställa balansen mellan efterfrågan och tillgång.

En överföringsorder liknar andra order i programmet. Men bakom kulisserna det är mycket annorlunda.

En vanlig aspekt som gör att överföringar i planeringen skiljer sig från inköps- och produktionsorder är att en
överföringsrad representerar efterfrågan och tillgång samtidigt. Den avgående del som skickas från den gamla
lagerstället, är efterfrågan. Den ankommande delen som ska inlevereras till det nya lagerstället, är tillgång på det
lagerstället.

Det betyder att när systemet hanterar tillförselsidan för överföringen måste systemet göra en liknande ändring i
på begärandesidan.



Överföringar är härledd efterfrågan

Planera sekvens

Överföringsnivåkod

Den relaterade efterfrågan och tillgången har en viss likhet med komponenterna för en produktionsorderrad,
men skillnaden är att komponenter kommer att vara på nästa planeringsnivå och med annan artikel, medan de
två delarna av överföringen finns på samma nivå, för samma artikel.

En viktig likhet är att precis som komponenter är härledd efterfrågan, så är även överföringsbegäran. Efterfrågan
från en överföringsrad föreskrivs av tillgångssidan av överföringen på så sätt att om tillgången ändras, så
påverkas efterfrågan direkt.

Om inte planläggningsflexibiliteten är Ingen ska en överföringsrad aldrig hanteras som oberoende behov i
planeringen.

I planeringsproceduren ska överföringsbegäran endast beaktas när tillgångssidan har behandlats av
planeringssystemet. Innan dess är den faktiska efterfrågan inte känd. Sekvensen av de gjorda ändringarna kan
därför vara mycket viktig när det gäller överföringsorder.

Följande illustration visar hur en sträng med överföringar kan se ut.

I det här exemplet beställer en kund artikeln på lagerställe GRÖN. Lagerställer GRÖN försörjs via överföring från
det centrala distributionslagret RÖD. Det centrala distributionslagret RÖD försörjs via överföring från produktion
på lagerstället BLÅ.

I det här exemplet kommer planeringssystemet starta på kundefterfrågan och arbeta sig bakåt via kedjan.
Tillgång och efterfrågan kommer att behandlas på ett lagerställe åt gången.

Sekvensen som lagerställena som behandlas i inom planeringssystemet bestäms av överföringsnivåkoden för
lagerställeenheten.

Överföringsnivåkoden är ett internt fält som beräknas automatiskt och lagras på lagerställeenheter, när
lagerställeenheten registreras eller ändras. Beräkningen körs för alla lagerställeenheter för en viss kombination av
artikeln/variant, och använder lagerställekoden och överföring-från-koden för att fastställa verksamhetsföljden
som planeringen måste använda när den korsar lagerställeenheterna för att se till att alla behov behandlas.

Överföringsnivåkoden ska vara 0 för lagerställeenhet med påfyllningssystem Inköp eller Pryd.order och ska vara
-1 för den första överföringsnivån, -2 för den andra, o.s.v. I överföringskedjan som beskrevs ovan skulle nivåerna
därför vara -1 för RÖD och -2 för GRÖN, som visas i följande illustration.



Planera överföringar utan lagerställeenhet

Ändra antal med reservationer

Ändra antal i en överföringskedja

När du uppdaterar en lagerställeenhet undersöker planeringssystemet om lagerställeenheter med
återanskaffningssystemet Överföring har ställts in med cirkulära referenser.

Även om funktionen för lagerställeenhet inte används är det möjligt att använda lagerställen och göra manuella
överföringar mellan lagerställen. För företag med mindre avancerad distributionslagerinställning stöder
planeringssystemet scenarier där det befintliga lagret överförs manuellt till en annan plats, t.ex för att täcka en
försäljningsorder vid det aktuella lagerstället. Samtidigt ska planeringssystemet svara på ändringar i efterfrågan.

För att stödja manuella överföringar analyserar planeringen befintliga överföringsorder och planerar sedan vilken
ordning lagerställena ska hanteras i. Internt kommer planeringssystemet att arbeta med tillfälliga
lagerställeenheter som har överföringsnivåkoder.

Om fler överföringar till en viss lagerställe finns kommer det första överföringsordern att definiera
planeringsriktningen. Överföringar som körs i den motsatta riktningen annulleras.

När du ändrar antal på befintlig leverans, beaktar planeringssystemet reservationer på så sätt att det reserverade
antalet representerar den lägre gränsen för hur mycket tillgången kan minskas.

När antalet ändras på en befintlig överföringsorderrad ska du tänka på att den lägre gränsen definieras som det
högsta reserverade antalet för den avgående och ankommande överföringsraden.

Om t.ex en överföringsorderrad med 117 enheter har reserverats mot en försäljningsrad med 46 och en
inköpsrad med 24, är det inte möjligt att minska överföringsraden nedanför 46 enheter även om det kan utgöra
överskjutande tillgång på den ankommande sidan.

I följande exempel är utgångspunkten en balanserad situation med en överföringskedja som inlevererar en



försäljningsorder på 27 till lagerställe RÖD med en motsvarande inköpsorder på lagerställe BLÅ som har
överförts via lagerställe ROSA. Förutom för försäljningar och inköp finns det därför två överföringsorder: BLÅ-
ROSA och ROSA-RÖD.

Nu väljer planeraren vid lagerställe ROSA att reservera mot inköpet.

Det innebär vanligtvis att planeringssystemet ignorerar inköpsordern och överföringsbegäran. Så länge det finns
saldo är det inga problem. Men vad händer när kunden vid lagerställe RÖD delvis ångrar sin beställning och
ändrar den till 22?

När planeringssystemet körs igen ska det avlägsna den överskjutande tillgången. Men reservationen låser
inköpet och överföring till antalet 27.



Ledtidsberäkning

Säkerhetsledtid

Överföringen ROSA-RÖD har minskat till 22. Den ingående delen av BLÅ-ROSA överföringen är inte
reserverade, men eftersom den utgående del reserveras det går inte att minska kvantiteten under 27.

När förfallodatumet beräknas för en överföringsorder beaktas olika typer av ledtid.

Ledtiderna som är aktiva när en överföringsorder planeras är:

Avgående lagerhanteringstid
Leveranstid
Ankommande lagerhanteringstid
På planeringsraden används följande fält för att ge information om beräkningen.
Överföringsutleveransdatum
Startdatum
Slutdatum
Förfallodatum

Utleveransdatumet på överföringsraden visas i överföringsutleveransdatumfältet, och inleveransdatum på
överföringsraden ska i förfallodatumfältet.

Start - och slutdatum ska användas för att beskriva den faktiska transportperioden.

Följande illustration visar tolkningen av startdatum-tid och slutdatum-tid på planeringsrader som hör till
överföringsorder.

I det här exemplet betyder det att:

Utleveransdatum + Avgående hantering = Startdatum
Startdatum + Leveranstid = Slutdatum
Slutdatum + Ankommande hanteringstid = Inleveransdatum

Fältet Standard säkerhetsledtid på sidan Produktionsinställningar och det relaterade fältet Säkerhetsledtid på



Omplanera

Serie-/partinummer i överföringskedjor

Order-till-Order-länkar

artikelkortet ska inte beaktas vid beräkningen av en överföringsorder. Emellertid påverkar säkerhetsledtiden
fortfarande den totala planeringen så som den påverkar återanskaffningsordern (inköp eller produktion) i början
av överföringskedjan när artiklarna placeras på lagerstället som de ska överföras från.

På produktionsorderraden är Slutdatum + Säkerhetsledtid + Ankommande Dist.lag. hanteringstid =
Förfallodatum.

På inköpsorderraden är Planerat inleveransdatum + Säkerhetsledtid + Ankommande Lagerhanteringstid =
Förväntat inleveransdatum.

När du planerar om en befintlig överföringsrad måste planeringssystemet söka efter den avgående artikeln och
ändra datum och tid på den. Det är viktigt att observera att om ledtid har definierats kommer det uppstå en lucka
mellan utleveransen och inleveransen. Som nämndes kan ledtid bestå av fler element, till exempel transporttid
och lagerhanteringstid. På en tidslinje kommer planeringssystemet att flytta till bakåt i tid medan den balanserar
elementen.

När du ändrar förfallodatumet på en överföringsrad måste därför ledtiden beräknas för att uppdatera den
avgående sidan av överföringen.

Om efterfrågan har serie-/partinummer och planeringsmotorn körs, kommer den att skapa några direkt skapade
överföringsorder. Se Artikelattribut för mer information om begreppet. Om däremot serie-/partinummer tas bort
från efterfrågan kommer de skapade överföringsorderna i kedjan fortfarande att ha serie-/artikelnummer och
ignoreras därför av planeringen (inte tas bort).

I det här exemplet ställa lagerställeenhet BLÅ in med partiformningsmetoden Order, medan ROSA och RÖD
använder Parti-för-parti. När en försäljningsorder med 27 skapas för lagerställe RÖD kommer det leda till en
kedja av överföringar med den sista skarven i lagerställe BLÅ som har reserverats med bindning. I det här fallet



Se även

är reservationerna inte fasta reservationer som skapats av planeraren på lagerställe ROSA lagerställe, utan
bindningar som skapats av planeringssystemet. Den viktiga skillnaden är att planeringssystemet kan ändra det
sistnämnda.

Om efterfrågan ändras från 27 till 22 kommer systemet att minska antalet nedåt genom kedjan, och den
bindande reservationen minskas också.
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I det här avsnittet

Dokumentationen ger en detaljerad teknisk inblick i begreppen och principerna som används i
lagringsvärderingsfunktionerna i Business Central.

Lagervärdering, kallas även kostnadshantering, används vid registrering och rapportering av rörelsens
driftskostnader.
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NOTENOTE

VÄRDERINGSPRINCIP BESKRIVNING ANVÄNDS NÄR

FIFO En artikels styckkostnad är det
verkliga värdet på en mottagen
artikel, vald enligt FIFO-regeln.

I lagervärdering antas det att de
första artiklarna in i lagret säljs först.

I affärsmiljöer där produktkostnaden
är stabil.

(När priser stiger visar
balansräkningen ett högre värde. Det
betyder att skatteskuler ökar, men
kreditpoängen och förmåga att låna
kontant ökar.)

För artiklar med ett begränsat
hållbarhetstid, eftersom de äldsta
varorna måste säljas innan deras
hållbarhetstid passerat.

LIFO (Sist in, först ut) En artikels styckkostnad är det
verkliga värdet på en mottagen
artikel, vald enligt LIFO-regeln.

I lagervärdering antas det att de
senaste artiklarna in i lagret säljs först.

Tillåts inte i många länder/regioner,
eftersom det kan användas för att
dölja vinst.

(När priser vill stiger, minskas värdet
på resultaträkningen. Det betyder att
skatteskulder minskar, men din
förmåga att låna kontant försämras.)

Genomsnitt En artikels styckkostnad beräknas
enligt den genomsnittliga
styckkostnaden vid varje tidpunkt
efter ett inköp.

För lagervärdering förutsätts att alla
lagerartiklar säljs samtidigt.

I affärsmiljöer där produktkostnaden
inte är stabil.

När lager travas eller blandas samman
och inte kan åtskiljas, till exempel
kemikalier.

Värderingsprincipen avgör om ett faktiskt eller budgeterat värde ska kapitaliseras och användas i
kostnadsberäkningen. Tillsammans med bokföringsdatumet och sekvensen, påverkar värderingsprincipen
också hur kostnadsflödet registreras.

Du kan inte ändra värderingsprincipen för en artikel om det finns artikeltransaktioner för artikeln.

Information kommer snart att publiceras här om lösningar på hur du ändrar en värderingsprincip i särskilda situationer.

Följande metoder stöds i Business Central:



Specifik En artikels styckkostnad är den exakta
kostnaden för mottagandet av den
aktuella enheten.

I produktionen eller handel med
enkelt härledas artiklar med i höga
kostnadspris.

För artiklar som lyder under regler.

För artiklar med serienummer.

Standard En artikels styckkostnad är förinställd
baserad på uppskattning.

När den verkliga kostnaden senare
realiseras, måste standardkostnaden
justeras med den verkliga kostnaden
via skillnadsvärden.

När kostnadskontroll är kritisk.

I upprepande produktion för att
värdera kostnaderna för direkt
material, direkt arbete och
produktionsoverheadkostnad.

När det finns funktion och personal
som underhåller standarder.

VÄRDERINGSPRINCIP BESKRIVNING ANVÄNDS NÄR

FIFO GENOMSNITT STANDARD SPECIFIK

Följande bild visar hur kostnader flödar via lagret för varje värderingsprincip.

Värderingsprinciper skiljer sig åt på sättet som de värderar lagerminskningar, och om de använder de faktiska
kostnaderna eller standardkostnader som värderingsbas. Följande tabell förklarar de olika egenskaperna.
(L IFO-metoden används inte eftersom den påminner om FIFO-metoden).



Allmänna
egenskaper

Enkelt att förstå Baserat på
periodalternativ:
Dag/Vecka/Månad/
Kvartal/Bokförings
period.

Kan beräknas per
artikel eller per
artikel/lagerställe/vari
ant.

Enkelt att använda
men kräver
kvalificerat underhåll.

Kräver
artikelspårning på
både ankommande
och avgående
transaktioner.

Används vanligtvis
för artiklar med
serienummer.

Koppling/justering Koppling håller reda
på det återstående
antalet.

Justering
vidarebefordrar
kostnader enligt
antalskoppling.

Koppling håller reda
på återstående
antal.

Kostnader beräknas
och speditioneras
per
värderingsdatum.

Koppling håller reda
på återstående
antal.

Koppling baseras på
FIFO.

Alla kopplingar är
fasta.

Omvärdering Omvärderar endast
fakturerat antal.

Kan utföras per
artikel eller per
artikeltransaktion.

Kan utföras bakåt i
tiden.

Omvärderar endast
fakturerat antal.

Kan endast utföras
per artikel.

Kan utföras bakåt i
tiden.

Omvärderar
fakturerade och icke-
fakturerade antal.

Kan utföras per
artikel eller per
artikeltransaktion.

Kan utföras bakåt i
tiden.

Omvärderar endast
fakturerat antal.

Kan utföras per
artikel eller per
artikeltransaktion.

Kan utföras bakåt i
tiden.

Diverse Om du bakåtdaterar
en lagerminskning
kopplas befintliga
transaktioner INTE
om för att ge ett
korrekt FIFO-
kostnadsflöde.

Om du bakåtdaterar
en lagerökning eller
lagerminskning
beräknas
genomsnittskostnad
en om och alla
transaktioner som
påverkas justeras.

Om du ändrar
perioden eller
beräkningstypen
måste alla påverkade
transaktioner
justeras.

Använd sidan
Standardformulär
för att regelbundet
uppdatera och
summera
standardkostnader.

Stöds INTE per
lagerställeenhet.

Inga historiska
transaktioner finns
för
standardkostnader.

Du kan använda
specifik
artikelspårning utan
att använda
värderingsprincipen
Specifik. Sedan följer
kostnaden INTE
partinumret, utan
kostnadsantagandet
för den valda
värderingsprincipen.

FIFO GENOMSNITT STANDARD SPECIFIK

Exempel

BOKFÖRINGSDATUM ANTAL LÖPNR

01-01-20 1 1

Det här avsnittet ger exempel på hur olika värderingsprinciper påverkar lagervärdet.

Följande tabell visar lagerökningarna och lagerminskningarna som exemplen baseras på.



01-01-20 1 2

01-01-20 1 3

02-01-20 -1 4

03-01-20 -1 5

04-01-20 -1 6

BOKFÖRINGSDATUM ANTAL LÖPNR

NOTENOTE

Effekt av värderingsprinciper på att värdering av lagerökningarEffekt av värderingsprinciper på att värdering av lagerökningar

BOKFÖRINGSDATUM ANTAL KOST.BELOPP (AKTUELLT) LÖPNR

01-01-20 1 10,00 1

01-01-20 1 20,00 2

01-01-20 1 30,00 3

BOKFÖRINGSDATUM ANTAL KOST.BELOPP (AKTUELLT) LÖPNR

01-01-20 1 15,00 1

01-01-20 1 15,00 2

01-01-20 1 15,00 3

Effekt av värderingsprinciper på att värdering av lagerminskningarEffekt av värderingsprinciper på att värdering av lagerminskningar

De resulterande antalet i lagret är noll. Därför måste lagervärdet också vara noll, oavsett vilken värderingsprincip som
används.

FIFO/LIFO/Genomsnitt/Specifik

För artiklar med värderingsprinciper som använder faktiska kostnader som värderingsbas (FIFO, LIFO,
Genomsnitt eller Specifik) värderas lagerökningar på artikelns anskaffningskostnad.

Följande tabell visar hur lagerökningar värderas för alla värderingsprinciper förutom Standard.

Standard

För artiklar som använder värderingsprincipen Standard värderas lagerökningar enligt artikelns aktuella
standardkostnad.

Följande tabell visar hur lagerökningar värderas för värderingsprincipen Standard.

FIFO

För artiklar med värderingsprincipen FIFO säljs artiklar som köptes först alltid först (löpnummer 3, 2 och 1 i
det här exemplet). Lagerminskningar värderas enligt värdet av de första lagerökningarna.



BOKFÖRINGSDATUM ANTAL KOST.BELOPP (AKTUELLT) LÖPNR

02-01-20 -1 -10.00 4

03-01-20 -1 -20.00 5

04-01-20 -1 -30.00 6

BOKFÖRINGSDATUM ANTAL KOST.BELOPP (AKTUELLT) LÖPNR

02-01-20 -1 -30.00 4

03-01-20 -1 -20.00 5

04-01-20 -1 -10.00 6

BOKFÖRINGSDATUM ANTAL KOST.BELOPP (AKTUELLT) LÖPNR

02-01-20 -1 -20.00 4

03-01-20 -1 -20.00 5

04-01-20 -1 -20.00 6

BOKFÖRINGSDATUM ANTAL KOST.BELOPP (AKTUELLT) LÖPNR

02-01-20 -1 -15.00 4

KSV beräknas med hjälp av värdet på de första lageranskaffningarna.

Följande tabell visar hur lagerminskningar värderas för värderingsprincipen FIFO.

LIFO

För artiklar med värderingsprincipen LIFO säljs artiklar som köptes senast alltid först (löpnummer 3, 2 och 1 i
det här exemplet). Lagerminskningar värderas enligt värdet av den senaste lagerökningen.

KSV beräknas med hjälp av värdet på de senaste lageranskaffningarna.

Följande tabell visar hur lagerminskningar värderas för värderingsprincipen LIFO.

Genomsnitt

För artiklar som använder värderingsprincipen Genomsnitt värderas lagerminskningar enligt ett vägt
medeltal av återstående lager på det sista datumet i perioden för genomsnittskostnad som lagerminskningen
bokfördes i. Mer information finns i Designdetaljer: genomsnittskostnad.

Följande tabell visar hur lagerminskningar värderas för värderingsprincipen Genomsnitt.

Standard

För artiklar med värderingsprincipen Normal värderas lagerminskningar på liknande sätt som
värderingsprincipen FIFO, förutom att värderingen baseras på en standardkostnad och inte på den faktiska
kostnaden.

Följande tabell visar hur lagerminskningar värderas för värderingsprincipen Standard.



03-01-20 -1 -15.00 5

04-01-20 -1 -15.00 6

BOKFÖRINGSDATUM ANTAL KOST.BELOPP (AKTUELLT) LÖPNR

BOKFÖRINGSDATUM ANTAL
KOST.BELOPP
(AKTUELLT) KOPPLAS TILL LÖPNR LÖPNR

02-01-20 -1 -20.00 2 4

03-01-20 -1 -10.00 1 5

04-01-20 -1 -30.00 3 6

Se även

Specifik

Värderingsprinciperna bygger på ett antagande om hur kostnadsflöden går från en lagerökning till en
lagerminskning. Men om det finns mer exakt information om kostnadsflödet kan du åsidosätta detta
antagande genom att skapa en fast koppling mellan transaktioner. En fast koppling skapar en länk mellan en
lagerminskning och en viss lagerökning och leder kostnadflödet därefter.

För artiklar med värderingsprincipen Specifik värderas lagerminskningar enligt lagerökningen som de är
kopplade till via den fasta kopplingen.

Följande tabell visar hur lagerminskningar värderas för värderingsprincipen Specifik.

Designdetaljer: Lagerkalkylering
Designdetaljer: Varians
Designdetaljer: Genomsnittskostnad
Designdetaljer: Artikelkoppling
Hantera lagerkostnader
Ekonomi
Arbeta med Business Central
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KOPPLINGSTYP DESCRIPTION

Antalskoppling Skapat för alla lagertransaktioner

Kostnadskoppling Skapat för ankommande transaktioner tillsammans med en
antalskoppling som ett resultat av användarinteraktion i
specialprocesser.

METOD DESCRIPTION KOPPLINGSTYP

Automatiskt Uppstår som allmän kostnadsspedition
enligt värderingsprincipen

Antalskoppling

Fast Gjort av användaren när:

- Bearbeta returer
- Bokföringskorrigeringar
- Ångra bokförda antal
- Skapa direktleveranser Obs! Fast
koppling kan göras antingen manuellt,
genom att ange ett löpnummer i fältet
Koppla från artikellöpnr eller genom
att använda en funktion, till exempel
Hämta bokförda dokumentrader
som ska återföras.

Antalskoppling

Kostnadskoppling Obs!
Kostnadskopplingen uppstår endast i
ankommande transaktioner där fältet
Koppla från artikellöpnr fylls för att
skapa en fast koppling. Visa nästa
tabell.

KOPPLA TILL FÄLTET ARTIKELTRANS. KOPPLA FRÅN FÄLTET ARTIKELTRANS.

Koppling för avgående transaktion Den avgående transaktionen drar
kostnaden från den öppna
ankommande transaktionen.

Antalskoppling

Stöds inte

När du bokför en lagertransaktion registreras antalsbokföringen i artikeltransaktionerna, och värdebokföringen i
värdetransaktionerna. Mer information finns i Designdetaljer: Lagerbokföring

Dessutom skapas en artikelkoppling för att koppla kostnadsmottagare till sin kostnadskälla för att skapa
kostnadsspedition enligt värderingsprincipen. Mer information finns i Designdetaljer: Värderingsprinciper.

Business Central gör två typer av artikelkopplingar.

Artikelkopplingar kan utföras på följande sätt.

Om du gör antalskopplingar eller kostnadskopplingar beror på lagertransaktionens riktning, och om en
artikelkoppling utförs automatiskt eller fast, i samband med specifika processer.

Efterföljande tabell visar, baserat på de centrala kopplingsfälten på lagertransaktionsrader, hur kostnader flödar
beroende på transaktionsriktningen. Det innebär även när och varför artikelkopplingen är av typen antal eller
kostnad.



Koppling för ankommande transaktion Den ankommande transaktionen
trycker kostnaden på den öppna
avgående transaktionen.

Den ankommande transaktionen är
kostnadskällan.

Antalskoppling

Den ankommande transaktionen drar
kostnaden från den avgående
transaktionen. Obs! När du gör den
fast kopplingen hanteras ankommande
transaktioner som en försäljningsretur.
Därför förblir den kopplade avgående
transaktionen öppen. 

Den ankommande transaktionen är
INTE kostnadskällan.

Kostnadskoppling

KOPPLA TILL FÄLTET ARTIKELTRANS. KOPPLA FRÅN FÄLTET ARTIKELTRANS.

IMPORTANTIMPORTANT

FÄLT DESCRIPTION

Artikeltrans.löpnr Artikeltransaktionens nummer för transaktionen som den här
kopplingstransaktionen skapas för.

Ankommande artikeltrans.nr. Artikeltransaktionens nummer för lagerökningen som
transaktionen ska kopplas till om det är tillämpbart.

Avgående artikeltrans.nr. Artikeltransaktionens nummer för lagerminskningen som
transaktionen ska kopplas till om det är tillämpbart.

Antal Antalet som kopplas.

Bokföringsdatum Transaktionens bokföringsdatum.

Lagerökning

ExempelExempel

BOKFÖRINGSDATUM
ANKOMMANDE
ARTIKELTRANS.NR

AVGÅENDE
ARTIKELTRANS.NR ANTAL ARTIKELTRANS.LÖPNR

01-01-20 1 0 10 1

Lagerminskning

En försäljningsretur anses INTE vara en kostnadskälla när den är fast kopplad.

Försäljningsposten förblir öppen tills den verkliga källan bokförs.

I en artikelkopplingstransaktion registreras följande information.

När en lagerökning bokförs registreras en enkel artikelkopplingstransaktion utan koppling till avgående
transaktion.

Följande tabell visar den artikeltransaktion som skapas när du bokför en inleverans på 10 enheter.

När en lagerminskning bokförs skapas en artikelkopplingstransaktion som kopplar lagerminskningen till en
lagerökning. Länken har skapats med artikelns värderingsprincip som riktlinje. För artiklar som använder



ExempelExempel

BOKFÖRINGSDATUM
ANKOMMANDE
ARTIKELTRANS.NR

AVGÅENDE
ARTIKELTRANS.NR ANTAL ARTIKELTRANS.LÖPNR

01-01-20 1 0 10 1

01-03-20 1 2 -5 2

Fast koppling

Exempel – Fast koppling i inköpsreturExempel – Fast koppling i inköpsretur

BOKFÖRINGSDATUM
ARTIKELTRANSAKTION
STYP ANTAL

KOST.BELOPP
(AKTUELLT) ARTIKELTRANS.LÖPNR

01-04-20 Inköp 10 10.00 1

01-05-20 Inköp 10 20.00 2

värderingsprinciperna FIFO, Standard och Genomsnitt baseras kopplingen på FIFO-principen.
Lagerminskningen kopplas till lagerökningen med det tidigaste bokföringsdatumet. För artiklar som använder
värderingsprinciperna LIFO baseras kopplingen på LIFO-principen. Lagerminskningen kopplas till
lagerökningen med det senaste bokföringsdatumet.

I tabellen Artikeltransaktion visas antalet som ännu inte har kopplats i fältet Återstående antal. Om det
återstående antalet överstiger 0 så markeras kryssrutan Öppen.

Följande exempel visar artikelkopplingstransaktionen som skapas när en utleverans bokförs som innehåller fem
enheter av artiklarna från inleveransen i föregående exempel. Den första artikelkopplingstransaktionen är
inköpsinleveransen. Den andra kopplingstransaktionen tillhör utleveransen.

Följande tabell visar de två artikelkopplingstransaktionerna som är resultatet av lagerökningen och
lagerminskningen.

När kostnaden för en lagerökning ska kopplas till en specifik lagerminskning (eller vice versa) skapas en fast
koppling. Den fasta kopplingen påverkar transaktionernas återstående antal, men den fasta kopplingen återför
också den exakt kostnaden för den ursprungliga transaktionen som kopplingen utförs till, eller från.

Om en fast koppling ska skapas använder du fältet Koppla till artikellöpnr eller Koppla från artikellöpnr på
dokumentraderna anger du artikeltransaktionen som transaktionsraden ska kopplas till, eller från. En fast
koppling kan till exempel utföras när en kostnadskoppling skapas som anger att en försäljningsretur ska kopplas
till en specifik utleverans, så att kostnaden för utleveransen kan återföras. I det här fallet ignorerar Business
Central värderingsprincipen i programmet och lagerminskningen, eller lagerökningen för en försäljningsretur,
kopplas till den angivna artikeltransaktionen. Fördelen med fasta kopplingar är att kostnaden för den
ursprungliga transaktionen överförs till den nya transaktionen.

Följande exempel, som visar effekten av fast koppling på en inköpsretur av en artikel som använder FIFO-
värderingsprincipen, baseras på följande scenariot:

1. I transaktionen 1 bokför användaren ett inköp till en kostnad av BVA 10,00.
2. I transaktionen 2 bokför användaren ett inköp till en kostnad av BVA 20,00.
3. I transaktionen 3 bokför användaren en inköpsretur. Användaren skapar en fast koppling till det andra köpet

genom att ange löpnumret för artikeltransaktionen i fältet Koppla till artikellöpnr på
inköpsreturorderraden.

Följande tabell visar artikeltransaktioner som är resultatet av scenariot.



01-06-20 Inköps(retur) -10 -20.00 3

BOKFÖRINGSDATUM
ARTIKELTRANSAKTION
STYP ANTAL

KOST.BELOPP
(AKTUELLT) ARTIKELTRANS.LÖPNR

BOKFÖRINGSDATUM
ANKOMMANDE
ARTIKELTRANS.NR

AVGÅENDE
ARTIKELTRANS.NR ANTAL ARTIKELTRANS.LÖPNR

01-06-20 2 3 10 3

Exempel – Fast koppling med genomsnittskostnadExempel – Fast koppling med genomsnittskostnad

BOKFÖRING
SDATUM

ARTIKELTRA
NSAKTIONS
TYP ANTAL

KOST.BELOP
P
(AKTUELLT)

KOPPLA TILL
ARTIKELLÖP
NR

GENOMSNIT
TLIGT

ARTIKELTRA
NS.LÖPNR LÖPNR

01-01-20 Inköp 1 200.00 Nr 1 1

01-01-20 Inköp 1 1000.00 Nej 2 2

01-01-20 Inköp -1 -1 000 2 Nej 3 3

01-01-20 Inköp 1 100,00 Nej 4 4

01-01-20 Försäljning -2 -300.00 Ja 5 5

Eftersom en fast koppling skapas från inköpsreturen till den andra inköpstransaktionen, returneras artiklarna till
rätt kostnad. Om användaren inte hade utfört den fasta kopplingen så skulle den returnerade artikeln vara
felaktigt värderad till BVA 10,00, eftersom returen skulle ha kopplats till den första inköpsposten enligt FIFO-
principen.

Följande tabell visar den artikelkopplingstransaktion som härrör från den fasta kopplingen.

Kostnaden för det andra inköpet, 20,00 BVA, överförs då på ett korrekt sätt till inköpsreturen.

Följande exempel, som visar effekten av fast koppling, baseras på följande scenario för en artikel som använder
värderingsprincipen Genomsnitt:

1. I löpnummer 1 och 2 bokför användaren två inköpsfakturor. Den andra fakturan har den felaktiga direkta
styckkostnaden BVA 1 000,00.

2. I löpnummer 3 bokför användaren en inköpskreditnota med en fast koppling som kopplas till
inköpstransaktionen med fel direkt styckkostnad. Summan av fältet Kostnadsbelopp (aktuellt) för de två
fast kopplade värdetransaktionerna blir 0,00

3. I löpnummer 4 bokför användaren en annan inköpsfaktura med rätt direkt styckkostnad på BVA 100,00
4. I löpnummer 5 bokför användaren en försäljningsfaktura.
5. Lagerantalet är 0, och lagervärdet är också 0,00

Följande tabell visar resultatet av scenariot på artikelns värdetransaktioner.

Om användaren inte har gjort den fasta kopplingen mellan inköpskreditnotan och inköpet med den felaktiga
direkta enhetskostnaden (moment 2 i föregående scenario), så skulle kostnaden ha justerats på ett annat sätt.

Följande tabell visar resultatet på artikelns värdetransaktioner om moment 2 i föregående scenario utförs utan
en fast koppling.



BOKFÖRING
SDATUM

ARTIKELTRA
NSAKTIONS
TYP ANTAL

KOST.BELOP
P
(AKTUELLT)

KOPPLA TILL
ARTIKELLÖP
NR

GENOMSNIT
TLIGT

ARTIKELTRA
NS.LÖPNR LÖPNR

01-01-20 Inköp 1 200.00 Nr 1 1

01-01-20 Inköp 1 1000.00 Nej 2 2

01-01-20 Inköp -1 433,33 Ja 3 3

01-01-20 Inköp 1 100,00 Nej 4 4

01-01-20 Försäljning -2 866,67 Ja 5 5

NOTENOTE

Exempel – Fast koppling i försäljningsreturExempel – Fast koppling i försäljningsretur

BOKFÖRINGSD
ATUM

ARTIKELTRANS
AKTIONSTYP ANTAL

KOST.BELOPP
(AKTUELLT)

KOPPLA FRÅN
ARTIKELLÖPNR

ARTIKELTRANS
.LÖPNR LÖPNR

01-01-20 Inköp 1 1000.00 1 1

02-01-20 Försäljning -1 1000.00 2 2

03-01-20 Försäljning
(kreditnota)

1 1000 2 3 3

I löpnummer 3 värderas värdet i fältet Kostnadsbelopp (Aktuell) genom genomsnitt och därför inkluderas den
felaktiga bokföringen på 1000,00. På så sätt blir den -433,33, som är ett överdrivet kostnadsbelopp. Beräkningen
är 1300 / 3 = .-433,33.

I löpnummer 5 är värdet för fältet Kostnadsbelopp (Aktuellt) för den här transaktionen också felaktigt av
samma anledning.

Om en fast koppling skapas för en lagerminskning för en artikel med värderingsprincipen Genomsnitt, vidarebefordras inte
artikelns genomsnittskostnad till minskningen som vanligt. I stället vidarebefordras den angivna kostnaden för
lagerökningen. Lagerminskningen är då inte längre en del av beräkningen av genomsnittskostnad.

Fasta kopplingar är också ett mycket bra sätt att återföra kostnad exakt, till exempel med försäljningsreturer.

Följande exempel, som visar hur en fast koppling säkerställer exakt kostnadsåterföring, baseras på följande
scenario:

1. Användaren bokför en inköpsfaktura.
2. Användaren bokför en försäljningsfaktura.
3. Användaren bokför en försäljningskreditnota för den returnerade artikeln, som gäller för

försäljningstransaktionen, för att återföra kostnaden korrekt.
4. En fraktkostnad, som hör till inköpsordern som tidigare har bokförts, anländer. Användaren bokför det som

en artikelomkostnad.

Följande tabell visar resultatet av scenariomoment 1 till 3 på artikelns värdetransaktioner.

Följande tabell visar värdetransaktionen som härrör från scenariomoment 4 som bokför artikelomkostnaden.



BOKFÖRINGSD
ATUM

ARTIKELTRANS
AKTIONSTYP ANTAL

KOST.BELOPP
(AKTUELLT)

KOPPLA FRÅN
ARTIKELLÖPNR

ARTIKELTRANS
.LÖPNR LÖPNR

04-01-20 (Artikelomkos
tnad)

1 100.00 1 4

BOKFÖRINGSD
ATUM

ARTIKELTRANS
AKTIONSTYP ANTAL

KOST.BELOPP
(AKTUELLT)

KOPPLA FRÅN
ARTIKELLÖPNR

ARTIKELTRANS
.LÖPNR LÖPNR

01-01-20 Inköp 1 1000.00 1 1

02-01-20 Försäljning -1 1100.00 2 2

03-01-20 Försäljning
(kreditnota)

1 1100.00 2 3 3

04-01-20 (Artikelomkos
tnad)

1 100.00 1 4

NOTENOTE

NOTENOTE

Överföring koppling

Exempel – Metoden GenomsnittskostnadExempel – Metoden Genomsnittskostnad

Följande tabell visar effekten av den exakta kostnadsåterföringen på artikelns värdetransaktioner.

När du kör batchjobbet Justera kostnader - artikeltrans vidarebefordras den ökade kostnaden för
inköpstransaktionen, på grund av artikelomkostnaden, till försäljningstransaktionen (löpnummer 2).
Försäljningsposten flyttar sedan fram den ökade kostnaden till försäljningskredittransaktionen (löpnummer 3).
Det sista resultatet är att kostnaden återförs korrekt.

Om det aktuella arbetet innehåller returer eller kreditnotor och om Kräv exakt kost.återföring har angetts i
inköpsinställningarna eller försäljningsinställningarna på ett lämpligt sätt Business Central, fylls de här fälten
automatiskt i när funktionen Kopiera dokument används. Om funktionen Hämta bokförda dokumentrader som ska
återföras används fylls de här fälten alltid i automatiskt.

Om en transaktion med en fast koppling bokförs och om artikeltransaktionen som kopplingen ska utföras till är stängd,
d.v.s. om det återstående antalet är noll, återställs den gamla kopplingen automatiskt i programmet och
artikeltransaktionen kopplas om med den angivna fasta kopplingen.

När en artikel överförs från en lagerplats till en annan, inom företagslagret, skapas en koppling mellan de två
överföringstransaktionerna. Värderingen av en överföringstransaktion är beroende av värderingsprincipen. För
artiklar som använder värderingsprincipen Genomsnitt sker värderingen med hjälp av genomsnittskostnaden i
genomsnittskostnadsperioden där värderingsdatumet för överföring finns. För artiklar som använder andra
värderingsprinciper sker värderingen genom att spåra baklänges till kostnaden för den ursprungliga
lagerökningen.

Följande exempel, som visas hur överföringstransaktioner används, baseras på följande scenario för en artikel
som använder värderingsprincipen Genomsnitt och genomsnittskostnadsperioden Dag.

1. Användaren köper artikeln till en kostnad av BVA 10,00.



BOKFÖRINGSDAT
UM

ARTIKELTRANSAK
TIONSTYP PLATSKOD ANTAL

KOST.BELOPP
(AKTUELLT) LÖPNR

01-01-20 Inköp BLÅ 1 10.00 1

01-01-20 Inköp BLÅ 1 20.00 2

02-01-20 Överföring: BLÅ -1 15,00 3

02-01-20 Överföring: RÖD 1 15,00 4

Exempel – Värderingsprincip StandardExempel – Värderingsprincip Standard

BOKFÖRINGSDAT
UM

ARTIKELTRANSAK
TIONSTYP PLATSKOD ANTAL

KOST.BELOPP
(AKTUELLT) LÖPNR

01-01-20 Inköp BLÅ 1 10.00 1

02-01-20 Överföring BLÅ -1 10,00 2

02-01-20 Överföring: RÖD 1 10,00 3

Omkopplingar

Se även

2. Användaren köper artikeln igen till en kostnad av BVA 20,00.
3. Användaren överför artikeln från lagerställe BLÅ till RÖD.

Följande tabell visar effekten av den överföringen på artikelns värdetransaktioner.

Följande exempel, som visar hur överföringstransaktioner används, baseras på följande scenario för en artikel
som använder värderingsprincipen Standard och genomsnittskostnadsperioden Dag.

1. Användaren köper artikeln till en standardkostnad på BVA 10,00.
2. Användaren överför artiklar från lagerställe BLÅ till lagerställe RÖD med en standardkostnad på BVA 12,00.

Följande tabell visar effekten av den överföringen på artikelns värdetransaktioner.

Eftersom värdet för den ursprungliga lagerökningen är BVA 10,00, värderas överföringen till den kostnaden, och
inte till BVA 12,00.

På grund av sättet som en artikels styckkostnad beräknas på kan en felaktig artikelkoppling medföra att
genomsnittskostnaden och styckkostnaden får oriktiga resultat. Följande scenarier kan orsaka felaktiga
artikelkopplingar som kräver att du ångra artikelkopplingar och kopplar om artikeltransaktioner :

Användaren har glömt att göra en fast koppling.
En felaktig fast koppling har gjorts.
Du vill åsidosätta kopplingen som skapas automatiskt när du bokför, enligt artikelns värderingsprincip.
Du måste returnera en artikel som en försäljning redan har kopplats till manuellt, utan att använda
funktionen Hämta bokförda dokumentrader som ska återföras, och du måste därför ångra kopplingen.

Business Central erbjuder en funktionen för analysering och rättning av artikelkopplingar. Detta arbete utförs på
sidan Kopplingsformulär.

Designdetaljer: Kända problem med artikelkopplingar
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Designdetaljer: Kända problem med
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Symptom på problemet

Grunderna för artikelkoppling

Denna artikel adresserar problem där lagernivån är noll fastän öppna artikeltransaktioner finns i Business Central.

Artikeln börjar med att lista vanliga symptom på problemet, följt av grunderna för artikelkoppling för att ge stöd
åt de beskrivna orsakerna till detta problem. I slutet av artikeln finns en problemlösning med syfte att adressera
sådana öppna artikeltransaktioner.

Vanliga symptom på problem med nollager även då öppna artikeltransaktioner finns är följande:

LÖPN
R

BOKF
ÖRIN
GSDA
TUM

TRAN
SAKTI
ONST
YP

DOKU
MENT
TYP

DOKU
MENT
NUM
MER

ARTIK
ELNU
MMER

PLATS
KOD

ANTA
L

KOST.
BELOP
P
(AKTU
ELLT)

FAKT
URER
AT
ANTA
L

ÅTERS
TÅEN
DE
ANTA
L

ÖPPN
A

333 2018
-01-
28

Försäl
jning

Utlev
erans

1020
43

TEST BLÅ -1 -10 -1 -1 Ja

334 2018
-01-
28

Försäl
jning

Utlev
erans

1020
43

TEST BLÅ 1 10 1 1 Ja

Följande meddelande visas när du försöker stänga en lagerperiod: ”Lagret kan inte stängas eftersom
lagersaldot är negativt för en eller flera artiklar.”

En bokföringssituation för artikeltransaktioner där både en avgående artikeltransaktion och dess
relaterade, ankommande artikeltransaktion är öppna.

Se följande exempel på en situation med en artikeltransaktion.

En artikelkopplingstransaktion skapas för varje lagertransaktion avsedd att koppla kostnadsmottagaren till
kostnadskällan så att kostnaden kan vidarebefordras enligt värderingsprincipen. Mer information finns i
Designdetaljer: Artikelkoppling.

Artikelkopplingstransaktionen skapas för en ankommande artikeltransaktionen när artikeltransaktionen
skapas.

För en artikelkopplingstransaktion skapas artikelkopplingstransaktionen när artikeltransaktionen bokförs,
OM det finns en öppen ankommande artikeltransaktion med en disponibel kvantitet att tillgå. Om det inte
finns några öppna ankommande artikeltransaktioner att tillgå förblir den avgående artikeltransaktionen
öppen tills en ankommande artikeltransaktion att tillgå bokförs.

Det finns två typer av artikelkopplingar:

Antalskoppling



AntalskopplingAntalskoppling

NOTENOTE

Kost.kopplingKost.koppling

LÖPNR

BOKFÖ
RINGS
DATU
M

TRANS
AKTIO
NSTYP

DOKU
MENTT
YP

DOKU
MENT
NUMM
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ARTIK
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ANTAL

ÅTERS
TÅEND
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ANTAL ÖPPNA

333 2018-
01-28

Försälj
ning

Utleve
rans

10204
3

TEST BLÅ -1 -10 -1 -1 Ja

334 2018-
01-28

Försälj
ning

Utleve
rans

10204
3

TEST BLÅ 1 10 1 1 Ja

Bild av ett grundläggande kostnadsflöde

Orsakerna till problemet

Kost.koppling

Antalstillämpningar görs för alla lagertransaktioner och skapas automatiskt eller manuellt i vissa processer. Vid
manuell framställning skapas kopplingar till mängdtillämpningar som fast tillämpning.

I följande diagram visas hur mängdtillämpningar skapas.

Observera att artikeltransaktion 1 ovan (inköp) är både artikelns leverantör och kostnadskälla för den kopplade
artikeltransaktionen, Artikeltransaktion 2 (försäljning).

Om den avgående artikeltransaktionen värderas via genomsnittskostnaden är tillämpad ankommande artikeltransaktion
inte unik kostnadskälla. Den spelar bara en roll för beräkningen av genomsnittskostnaden för perioden.

Kostnadskopplingar skapas endast för ankommande transaktioner där fältet Koppla från artikellöpnr fylls i för
att skapa en fast koppling. Detta inträffar vanligen i samband med en försäljningskreditnota eller ett annullerat
utleveransscenario. Kostnadskopplingen innebär att artikeln återinträder i lagret till samma kostnad som när den
levererades.

I följande diagram visas hur kostnadstillämpningar skapas.

Observera ovan att den ankommande artikeltransaktionen 3 (försäljningsreturorder) är en kostnadsmottagare för
den ursprungliga avgående artikeltransaktionen 2 (försäljning).

Anta ett fullständigt kostnadsflöde där en artikel inlevereras, levereras och faktureras, returneras med exakt-
kostnadsåterföring, och sedan skickas igen.

I följande diagram illustreras kostnadsflödet.

Observera ovan att kostnaden vidarebefordras till artikeltransaktion 2 (försäljning), därefter till artikeltransaktion
3 (försäljningsreturorder), och slutligen till artikeltransaktion 4 (försäljning 2).



Identifierar problemet
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Vanliga symptom på problem med nollager även då öppna artikeltransaktioner finns kan exempelvis vara
följande:

Scenario 1: En utleverans och en faktura bokförs även om artikeln inte är tillgänglig. Bokföringen
kostnadsåterförs sedan exakt med en försäljningskreditnota.

Scenario 2: En utleverans bokförs även om artikeln inte är tillgänglig. Bokföringen annulleras sedan bort
med hjälp av funktionen Återställ utleverans.

I följande diagram illustreras hur artikeltillämpningar görs i respektive fall.

Observera ovan att en kostnadsansökan görs (representerat av de blå pilarna) så att artikeltransaktion 2
(försäljningsreturorder) tilldelas samma kostnader som den artikeltransaktion som den återför, artikeltransaktion
1 (försäljning 1). En antalskoppling (som representeras av röda pilar) görs emellertid inte.

Artikeltransaktion 2 (försäljningsreturorder) kan inte vara både en kostnadsmottagaren av den ursprungliga
artikeltransaktionen och samtidigt vara en leverantör av artiklar och deras kostnadskälla. Därför förblir den
ursprungliga artikeltransaktionen 1 (försäljning 1) öppen tills en giltig källa visas.

Om du vill ta reda på om de öppna artikeltransaktionerna skapas gör du så här för respektive scenario:

För scenario 1, identifiera problemet på följande sätt:

På sidan Bokförd försäljningskreditnota eller Bokförd returinlevns, leta upp fältet koppla-från
artikellöpnr för att se om fältet är ifyllt, och om så är fallet, till vilken artikeltransaktionsom returkvittot
kostnadstillämpas.

För scenario 2, identifiera problemet på något av följande sätt:

Sök efter en öppen utgående artikeltransaktion och en ankommande artikeltransaktionen med samma
nummer i fältet Dokumentnr., och Ja i fältet Korrigering. Se följande exempel på en sådan situation med en
artikeltransaktion.

På sidan Bokförd försäljningsleverans letar du upp fältet Koppla från artikellöpnr för att se om fältet är



NOTENOTE

Åtgärda problemet

Se även

ifyllt, och om så är fallet, till vilken artikeltransaktion som returkvittot kostnadstillämpas.

Kostnadstillämpningar kan inte identifieras på sidan Kopplade artikeltransaktioner eftersom det endast visar
antalsprogram.

I båda fallen bör du identifiera involverad kostnadstillämpning enligt följande:

LÖPNR
ARTIKELTRAN
S.LÖPNR

ANKOMMAND
E
ARTIKELTRAN
S.NR

AVGÅENDE
ARTIKELTRAN
S.NR ANTAL

BOKFÖRINGS
DATUM

KOST.KOPPLI
NG

299 334 334 333 1 2018-01-28 Ja

1. Öppna tabellen Artikelkopplingstransaktion.

2. Filtrera fältet Artikeltrans.löpnr med hjälp av artikeltransaktionen Antalet försäljningsreturorder.

3. Analysera artikelkopplingstransaktionen, med hänsyn tagen till följande:

Om fältet Avgående artikeltrans.nr fylls i för en ankommande artikeltransaktion (positiv kvantitet)
innebär det att den ankommande artikeltransaktionen är kostnadsmottagare för den avgående
artikeltransaktionen.

Se följande exempel på en situation med en artikeltillämpning.

Observera ovan att ankommande artikeltransaktion 334 är kostnader som har kopplats till avgående
artikeltransaktion 333.

På sidan Artikeljournal bokför du följande rader för den aktuella artikeln:

En positiv justering för att stänga en öppen, utgående artikeltransaktion.

En negativ justering med samma kvantitet.

Den här justeringen balanserar lagerökningen som orsakas av den positiva justeringen och stänger den
öppna ankommande artikeltransaktionen.

Resultatet blir att lagret är noll och alla artikeltransaktioner har avslutats.

Designdetaljer: artikelkoppling
Designdetaljer: Lagerkalkylering



Designdetaljer: Kostnadsjustering
2019-10-14 • 6 minutes to read

Identifiera justeringen

ArtikelkopplingstransaktionArtikelkopplingstransaktion

Ingångspunkt för genomsnittlig kostnadsjusteringIngångspunkt för genomsnittlig kostnadsjustering

Huvudsyftet med kostnadsjustering är att flytta fram kostnadsändringar från kostnadskällor till
kostnadsmottagare, enligt en artikels värderingsprincip, för att leverera rätt lagervärdering.

En artikel kan vara försäljningsfakturerad innan den har inköpsfakturerats, så att det registrerade lagervärdet för
försäljningen inte matchar den faktiska inköpkostnaden. Kostnadsjustering uppdaterar kostnaden för sålda varor
(KSV) för historiska försäljningsposter för att se till att de matchar kostnaderna för ankommande transaktioner
som de kopplas till. Mer information finns i Designdetaljer: Artikelkoppling.

Följande är sekundära syften eller funktioner för kostnadsjustering:

Fakturera färdiga produktionsorder:

Ändra statusen på värdetransaktioner från Förväntad till Faktisk.
Rensa PIA-konton. Mer information finns i Designdetaljer: Bokföring av produktionsorder
Bokför avvikelse. Mer information finns i Designdetaljer: Varians.

Uppdatera styckkostnaden på artikelkortet.

Lagerkostnader måste justeras innan de relaterade värdetransaktionerna kan stämmas av med redovisningen.
Mer information finns i detaljer : avstämning med redovisningen.

Uppgiften att identifiera om kostnadsjustering ska inträffa utförs i huvudsak av rutinen Artikeljournal – bokför
rad, medan uppgiften att beräkna och skapa kostnadsjusteringstransaktioner utförs av batchjobbet Justera
kost. - artikeltrans..

För att kunna flytta kostnader framåt fastställer identifieringmekanismen vilka källor som har ändrats när det
gäller kostnader och till vilken destination de här kostnaderna ska flyttas fram. Följande tre
identifieringsfunktioner finns i Business Central:

Artikelkopplingstransaktion
Ingångspunkt för genomsnittlig kostnadsjustering
Ordernivå

Identifieringsfunktionen används för artiklar som använder värderingsprinciperna FIFO, L IFO, Standard och
Specifik för fasta kopplingsscenarion. Funktionen fungerar så här:

Kostnadsjustering upptäcks genom att markera de ursprungliga artikeltransaktionerna som Kopplad trans.
att justera när en artikeltransaktion eller värdetransaktion bokförs.
Kostnader speditioneras enligt kostnadskedjorna som finns i Artikelkopplingstransaktion.

Identifieringsfunktionen används för artiklar som använder värderingsprincipen Genomsnitt. Funktionen
fungerar så här :

Kostnadsjustering upptäcks, genom att markera en post i Ingångspunkt för genomsn.kostn.justering
tabellen, när en värdelöpnummer bokförs.
Kostnader speditioneras genom att använda kostnaderna till värdetransaktioner med ett senare



OrdernivåOrdernivå

Manuell kontra automatisk kostnadsjustering

värderingsdatum.

Den här identifieringsfunktionen används i konverteringsscenarion, produktion och montering. Funktionen
fungerar så här :

Kostnadsjustering upptäcks genom att markera ordern när ett material/en resurs bokförs som
förbrukad/använd.
Kostnader speditioneras genom att använda kostnaderna från material/resurs till de utflödetransaktioner
som är kopplade till samma order.

Ordernivåfunktionen används för att identifiera justeringar i monteringsbokföring. Följande grafik visar
strukturen för justeringstransaktionen:

Mer information finns i Designdetaljer: Bokföring av monteringsorder

Kostnadsjustering kan utföras på två sätt:

Manuellt, genom att köra batch-jobbet Justera kost - artikeltransaktioner. Du kan köra det här
batchjobbet antingen för alla artiklar, eller endast för vissa artiklar eller artikelkategorier. Det här batchjobbet
kör en kostnadsjustering för artiklarna i lagret som en ankommande transaktion har gjorts för, till exempel ett
inköp. För artiklar som använder värderingsprincipen Genomsnitt gör batchjobbet även en justering om
avgående transaktioner skapas.
Automatiskt, genom att justera kostnaderna varje gång som du bokför en lagertransaktion, och när du
avslutar en produktionsorder. Kostnadsjustering körs endast för den specifika artikeln eller artiklarna som
påverkas av bokföringen. Detta ställs in när du väljer kryssrutan automatisk kostnadsjustering på sidan
Lagerinställningar.

Det är bra övning att köra kostnadsjustering automatiskt när du bokför, eftersom styckkostnader uppdateras
oftare och därför är mer korrekta. Nackdelen är att databasens prestanda kan påverkas genom att köra
kostnadsjustering så ofta.

Eftersom det är viktigt att hålla styckkostnaden för en artikel aktuell, rekommenderas du att köra batchjobbet
Justera kost - Artikeltransaktioner så ofta som möjligt, under lediga timmar. Du kan också använda
automatisk kostnadsjustering. Detta säkerställer att styckkostnaden uppdateras dagligen för artiklar.

Oavsett om du har kört kostnadsjusteringen manuellt eller automatiskt, är justeringen och dess konsekvenser
desamma. Business Central beräknar värdet för ankommande transaktionen och skickar denna kostnad för alla
avgående transaktioner, till exempel försäljning eller förbrukning som har kopplats till den ankommande
transaktionen. Kostnadsjustering skapar värdetransaktioner som innehåller justeringsbelopp och belopp som
ska kompensera för avrundning.

De nya justerings- och avrundningsvärdetransaktionerna har bokföringsdatumet för den relaterade fakturan.
Undantaget är om de värdetransaktioner faller inom en stängd bokföringsperiod eller lagerperiod, eller om
bokföringsdatumet infaller tidigare än datumet i fältet på sidan Tillåt bokföring fr.o.m. i fönstret



Batch-jobbet Justera kost. - artikeltrans.

NOTENOTE

ExempelExempel

BOKFÖRINGSDAT
UM

ARTIKELTRANSAK
TIONSTYP

KOST.BELOPP
(AKTUELLT)

KOSTNAD
BOKFÖRD I
REDOV.

FAKTURERAT
ANTAL LÖPNR

01-01-20 Inköp 10,00 10,00 1 1

01-15-20 Försäljning -10.00 -10.00 -1 2

LÖPNR REDOVISNING VÄRDELÖPNR BOKF. REDOV.JOURNALNR

1 1 1

2 1 1

3 2 1

4 2 1

BOKFÖRINGSDATUM REDOVISNINGSKONTO
KONTONR. (EN-US-
DEMO) BELOPP LÖPNR

01-01-20 [Lagerkonto] 2130 10,00 1

01-01-20 [Direkt kostnad
kopplad - konto]

7291 -10.00 2

01-15-20 [Lagerkonto] 2130 -10.00 3

01-15-20 [KSV-konto] 7290 10,00 4

Redovisningsinställningar. Om det inträffar tilldela batchjobbet bokföringsdatumet som det första datumet i
nästa öppna period.

När du kör batchjobbet Just kost. - artikeltrans har du alternativet att köra batchjobbet för alla artiklar eller
endast för vissa artiklar eller kategorier.

Vi rekommenderar att du alltid kör batchjobbet för alla artiklar och endast använder filtreringsalternativet för att minska
körningstiden för batchjobbet eller för att lösa kostnaden för en viss artikel.

Följande exempel visar om du bokför en inköpt artikel som inlevererad och fakturerad den 01-01-20. Du bokför
senare den sålda artikeln som levererad och fakturerad på 01-15-20. Sedan kör du batchjobben Justera kost -
artikeltrans och Bokför lagerkostnad i redov. Följande transaktioner upprättas.

Värdetransaktioner

Relationstransaktioner i redovisning – tabellen Artikeltransaktionsrelation

Redovisningstransaktioner

Senare bokför du en relaterad inköpsartikelkostnad på 2,00 BVA som har fakturerats den 02-10-20. Kör batch-



BOKFÖRINGSD
ATUM

ARTIKELTRANS
AKTIONSTYP

KOST.BELOPP
(AKTUELLT)

KOSTNAD
BOKFÖRD I
REDOV.

FAKTURERAT
ANTAL JUSTERING LÖPNR

02-10-20 Inköp 2,00 2,00 0 Nej 3

01-15-20 Försäljning -2.00 -2.00 0 Ja 4

LÖPNR REDOVISNING VÄRDELÖPNR BOKF. REDOV.JOURNALNR

5 3 2

6 3 2

7 4 2

8 4 2

BOKFÖRINGSDAT
UM

REDOVISNINGSKO
NTO

KONTONR. (EN-
US-DEMO) BELOPP LÖPNR

02-10-20 [Lagerkonto] 2130 2,00 5

02-10-20 [Direkt kostnad
kopplad - konto]

7291 -2.00 6

01-15-20 [Lagerkonto] 2130 -2.00 7

01-15-20 [KSV-konto] 7290 2,00 8

Automatisk kostnadsjustering

ALTERNATIV DESCRIPTION

Aldrig Kostnaderna justeras inte vid bokföringen.

Dag Kostnaderna justeras om bokföringen sker inom ett dygn
från arbetsdatumet.

jobbet Justera kost - artikeltrans och sedan batch-jobbet Bokför lagerkostnad i redov.. Batch-jobbet
Kostnadsjustering justerar kostnaden för försäljningen med -2,00 BVA, och batch-jobbet Bokför lagerkostnad i
redov. bokför de nya värdetransaktioner till redovisningen. Resultatet är som följer.

Värdetransaktioner

Relationstransaktioner i redovisning – tabellen Artikeltransaktionsrelation

Redovisningstransaktioner

Om du vill ställa in kostnadsjusteringen att köras automatiskt när du bokför en lagertransaktion använder du
fältet Automatisk kostnadsjustering på sidan Lagerinställning. Detta fält ger dig möjlighet att välja hur lång
tillbaka i tiden från det aktuella arbetsdatumet som du vill att den automatiska kostnadsjusteringen ska utföras.
Följande alternativ finns.



Vecka Kostnaderna justeras om bokföringen sker inom en vecka
från arbetsdatumet.

Månad Kostnaderna justeras om bokföringen sker inom en månad
från arbetsdatumet.

Kvartal Kostnaderna justeras om bokföringen sker inom ett kvartal
från arbetsdatumet.

År Kostnaderna justeras om bokföringen sker inom ett år från
arbetsdatumet.

Alltid Kostnaderna justeras alltid vid bokföringen, oavsett
bokföringsdatum.

ALTERNATIV DESCRIPTION

ExempelExempel

Se även

Urvalet som du gör i fältet Automatisk kostnadsjustering är viktigt för prestanda och dina kostnaders
korrekthet. Kortare tidsperioder, till exempel Dag eller Vecka, påverkar systemprestanda mindre, eftersom har
strängare krav att endast kostnader som har bokförts inom den sista dagen eller veckan kan justeras
automatiskt. Det innebär att den automatiska kostnadsjusteringen inte körs lika ofta och därför påverkar
systemprestanda mindre. Det betyder också¨att styckkostnaderna kan vara mindre exakta.

Följande exempel visar ett automatiskt kostnadsjusteringscenario:

Den 10 januari bokför du en inköpt artikel som inlevererad och fakturerad.
Den 15 januari bokför du en försäljningsorder för artikeln som levererad och fakturerad.
Den 5 februari får du en faktura för en fraktkostnad på det ursprungliga inköpet. Du bokför fraktkostnaden,
och kopplar den till den ursprungliga inköpsfakturan, vilket ökar kostnaden för det ursprungliga inköpet.

Om du har ställt in automatisk kostnadsjustering som ska kopplas till bokföringar som uppstår inom en månad
eller ett kvartal från datumet för aktuellt arbetsdatum, körs den automatiska kostnadsjusteringen och kostnaden
för köpet speditioneras till försäljningen.

Om du har ställt in automatisk kostnadsjustering som ska kopplas till bokföringar som uppstår under en dag
eller en vecka från datumet för aktuellt arbetsdatum, körs den automatiska kostnadsjusteringen inte och
kostnaden för köpet speditioneras inte till försäljningen förrän du kör batch-jobbet Justera kost. - artikeltrans..

Justera artikelkostnader
Designdetaljer: Lagerkalkylering
Designdetaljer: Avstämning med redovisningen
Designdetaljer: Lagerbokföring
Designdetaljer: Varians
Designdetaljer: Bokföring av monteringsorder
Designdetaljer: Bokföring av produktionsorder
Hantera lagerkostnader
Ekonomi
Arbeta med Business Central



Designinformation: Bokföringsdatumet för
justeringsvärdetransaktionen
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Konceptet

Den här artikeln innehåller riktlinjer för kostnadsberäkningsfunktioner för lager Business Central. Den specifika
artikeln vägleder dig i hur batchjobbet Justera kostnad - Artikeltransaktioner identifierar och tilldelar ett
bokföringsdatum till de värdeposter som batchjobbet håller på att skapa.

Först granskas processens koncept, hur batch-jobbet identifierar och tilldelar bokföringsdatum till
värdetransaktionen som ska skapas. Därefter delas vissa situationer som vi i supportteamet stöter på då, och
slutligen kommer en sammanfattning av de begrepp som använd s i version 3.0.

Från och med version 5.0 tilldelar batchjobbet Justera kost.-artikeltrans ett bokföringsdatum för den
värdetransaktion den håller på att skapa genom följande steg:

1. Bokföringsdatum för den transaktion som skapas är från början samma datum som för den transaktion den
justerar.

2. Bokföringsdatum verifieras mot lagerperioder och/eller redovisningsinställningar.

3. Fördelningen av bokföringsdatum: Om det ursprungliga bokföringsdatumet inte ligger inom tillåtet
intervall, tilldelar batchjobbet ett tillåtet bokföringsdatum från antingen Redovisningsinställningar eller
Lagerperiod. Om såväl lagerperioder som tillåtna bokföringsdatum i Redovisningsinställningar har angetts,
kommer det senare av de två att tilldelas justeringsvärdetransaktionen.

Vi ska nu granska denna process i praktiken. Anta att vi har en försäljningspost för en artikeltransaktion. Artikeln
skeppades iväg den 5 september 2013 och fakturerades dagen efter.

Nedan representerar den första värdetransaktionen (379) själva leveransen och bär samma bokföringsdatum som
den överordnade artikeltransaktionen.

Den andra värdetransaktionen (381) motsvarar fakturan.

Den tredje värdetransaktionen (391) är en justering av värdetransaktionen för fakturering (381)

Steg 1: Justeringsvärdetransaktionen som ska skapas tilldelas samma bokföringsdatum som den transaktion den
justerar, vilket illustreras ovan genom värdetransaktion 391.

Steg 2: Validering av ursprungligen tilldelat bokföringsdatum.

Batchjobbet Justera kost.-artikeltrans avgör om justeringsvärdetransaktionens inledande bokföringsdatum
ligger inom tillåtet spann för bokföringsdatum baserat på lagerperioder och/eller redovisningsinställningar.



Vi ska nu granska ovannämnda försäljning genom att lägga till inställningen av tillåtna datumintervall för
bokföring.

Lagerperioder:

Första tillåtna bokföringsdatum är den första dagen i den första öppna perioden. 1 september 2013.

Redovisningsinställningar:

Första tillåtna bokföringsdatum är det datum som anges i fältet Tillåt bokföring från: 10 September 2013.

Om såväl lagerperioder som tillåtna bokföringsdatum i Redovisningsinställningar har angetts, kommer det senare
av de två att bestämma det tillåtna datumspannet för bokföring.

Steg 3: Fördelning av ett tillåtet bokföringsdatum.

Det ursprungliga tilldelade bokföringsdatumet var den 6 september, vilket visas i steg 1. I det andra steget
identifierar emellertid batchjobbet Justera kostn. – Artikeltrans att det tidigast tillåtna bokföringsdatumet är den
10 september och tilldelar därmed den 10 september till justeringsvärdetransaktionen nedan.

Vi har nu gått igenom hur man tilldelar bokföringsdatum för värdetransaktioner som skapats genom batchjobbet
Justera kost. - artikeltrans.



Scenarierna
Scenario I: "Bokföringsdatumet är inte inom ditt tillåtna intervall för bokföringsdatum..."Scenario I: "Bokföringsdatumet är inte inom ditt tillåtna intervall för bokföringsdatum..."

Scenario II: Bokföringsdatum på justeringsvärdetransaktionen jämfört med bokföringsdatum för transaktionenScenario II: Bokföringsdatum på justeringsvärdetransaktionen jämfört med bokföringsdatum för transaktionen
som orsakar justeringen, till exempel omvärdering eller artikelomkostnad.som orsakar justeringen, till exempel omvärdering eller artikelomkostnad.

Omvärderingsscenario:Omvärderingsscenario:

Vi fortsätter nu med att granska några scenarier som vi i supportteamet då och då stöter på i samband med
tilldelade boföringsdatum i batchjobbet Justera kost. - artikeltrans och relaterade inställningar.

Dett är ett scenario där en användare får nämnda felmeddelande när batch-jobbet Justera kost. - artikeltrans körs.

I föregående avsnitt, som beskrev begreppet att tilldela bokföringsdatum, var syftet med batch-jobbet Justera kost.
- artikeltrans att skapa en Värdetransaktion med bokföringsdatum 10 september.

Vi följer upp användarinställningarna:

Användaren i detta exempel har ett tillåtet datumintervall för bokföring från den 11 september till den 30
september, och får därmed inte bokföra justeringsvärdetransaktionen med bokföringsdatum 10 september.

Kunskapsbasartikel 952996 beskriver ytterligare scenarion relaterade till nämnda felmeddelande.

Förutsättningar:

Lagerinställningar:

Automatisk kostnadsbokföring = Ja

https://mbs2.microsoft.com/Knowledgebase/kbdisplay.aspx?WTNTZSMNWUKNTMMYXUPYZQPOUXNXSPSYOQQYYMLUQLOYYMWP


F ö r  a t t  t e s t a  sc e n a r i o tF ö r  a t t  t e s t a  sc e n a r i o t

Automatisk kostnadsjustering = Alltid

Genoms. kost.ber.typ = artikel

Period för genomsnittskostnad = Dag

Redovisningsinställningar:

Tillåt bokföring från = 1 januari 2014

Tillåt bokföring t.o.m. = tom

Användarinställningar:

Tillåt bokföring från = 1 januari 2013.

Tillåt bokföring t.o.m. = tom

1. Skapa artikel TEST:

Basenhet = ST

Kostnad = Genomsnitt

Markera valfria bokföringsmallar.

2. Öppna artikeljournalen, skapa och bokför en rad så här:

Bokföringsdatum = 15 December 2013

Artikel = TEST

Trans.typ = Köp

Antal = 100

A-pris = 10

3. Öppna artikeljournalen, skapa och bokför en rad så här:

Datum = 20 december 2013

Artikel = TEST

Trans.typ = Negativ justering

Antal = 2

4. Öppna artikeljournalen, skapa och bokför en rad så här:

Datum = 15 januari 2014

Artikel = TEST

Trans.typ = Negativ justering

Antal = 3

5. Öppna omvärderingsjournalen, skapa och bokför en rad så här:

Artikel = TEST

Kopplas till löpnr = välj den inköpstransaktion som bokförts i steg 2. Bokföringsdatum för omvärderingen
ska vara detsamma som den transaktionen som den justerar.



Styckkostnad (omvärderad) = 40

Följande artikeltransaktioner och värdetransaktioner har bokförts:

Batchjobbet Justera kost. - artikeltrans har identifierat en ändring i kostnad och justerat de negativa justeringarna.

Granskning av bokföringsdatum på skapade justeringsvärdetransaktioner: Tidigast tillåtna
bokföringsdatum som batchjobbet Justera kost. - artikeltrans måste beakta är den 1 januari 2014, vilket anges i
redovisningsinställningarna.

Negativ justering i steg 3: tilldelat bokföringsdatum är den 1 januari 1, vilket anges i
redovisningsinställningarna. Bokföringsdatum för den värdetransaktion som ska omfattas av justering är den 20
december 2013. Enligt redovisningsinställningarna ligger datumet inte inom tillåtet datumintervall för bokföring.
Därför tilldelas det bokföringsdatum som anges i fältet Tillåt bokföring fr.o.m i Redovisningsinställningar till
justeringsvärdetransaktionen.

Negativ justering i steg 4: tilldelat bokföringsdatum är den 15 januari. Värdetransaktionen som omfattas av
justering har bokföringsdatum 15 januari, vilket ligger inom intervallet för tillåten bokföring enligt
redovisningsinställningarna.

Justeringen för den negativa justeringen i steg 3 förorsakar diskussion. Ett bättre bokföringsdatum för
justeringsvärdetransaktionen hade varit den 20 december eller åtminstone i december, detta eftersom den
omvärderingen som förorsakar ändringen i KSV bokfördes i december.

För att uppnå en decemberjustering av den negativa justeringen i steg 3 måste Redovisningsinställningar, fältet
Tillåt bokföring fr.o.m, ange ett datum i december.

Sammanfattning:

Med erfarenheterna från detta scenario i ryggen och i beaktande av de lämpligaste inställningarna för tillåtet
datumintervall för bokföring för ett företag, kan följande komma till nytta: Så länge ändringar i lagervärde får
bokföras inom en period (i detta fall december) bör de inställningar som företaget använder för tillåtna
bokföringsintervall justeras i enlighet med detta beslut. Fältet Tillåt bokföring fr.o.m i Redovisningsinställningarna,
som anger att den 1 december skulle låta omvärderingen utförd i december vidarebefordras till att påverka



Artikelomkostnadsscenario:Artikelomkostnadsscenario:

F ö r  a t t  t e s t a  sc e n a r i o tF ö r  a t t  t e s t a  sc e n a r i o t

utgående transaktioner under samma period.

Användargrupper är inte behöriga att bokföra i december utan i januari, vilket troligen var avsett att begränsas av
Redovisningsinställningarna i detta scenario, bör i stället tas upp via användarinställningarna.

Förutsättningar:

Lagerinställningar:

Automatisk kostnadsbokföring = Ja

Automatisk kostnadsjustering = Alltid

Genoms. kost.ber.typ = artikel

Period för genomsnittskostnad = Dag

Redovisningsinställningar:

Tillåt bokföring från = 1 januari 2013.

Tillåt bokföring t.o.m. = tom

Användarinställningar:

Tillåt bokföring från = 1 januari 2013.

Tillåt bokföring t.o.m. = tom

1. Skapa artikelomkostnad:

Basenhet = ST

Kostnad = Genomsnitt

Markera valfria bokföringsmallar.

2. Skapa en ny inköpsorder

Inköpsleverantörsnr: 10000

Bokföringsdatum = 15 December 2013

Leverantörens fakturanr: 1234

På inköpsorderraden:

Artikel = DEBITERING

Antal = 1

Inköpspris (BVA) = 100

Bokför Inleverera och Fakturera.

3. Skapa en ny försäljningsorder:

Förs.kundnr: 10000

Bokföringsdatum = 16 december 2013

På försäljningsorderraden:

Artikel = DEBITERING



Antal = 1

A-pris = 135

Bokför leverans och faktura.

4. Redovisningsinställningar:

Tillåt bokföring från = 1 januari 2014

Tillåt bokföring t.o.m. = tom

5. Skapa en ny inköpsorder:

Inköpsleverantörsnr: 10000

Bokföringsdatum = 2 januari 2014

Leverantörens fakturanr: 2345

På inköpsorderraden:

Artikelomkostnad = JB-FRAKT

Antal = 1

Inköpspris (BVA) = 3

Tilldela artikelomkostnader till inleverans från steg 2.

Bokför inleverans och faktura.

6. Arbetsdagen 3 januari anländer en inköpsfaktura med ytterligare artikelomkostnader till inköpet i steg 2.
Fakturan har den dokumentdatumet den 30 december och bokförs därför med bokföringsdatum 30
december 2013.

Skapa en ny inköpsorder:

Inköpsleverantörsnr: 10000

Bokföringsdatum = 30 december 2013

Leverantörens fakturanr: 3456

På inköpsorderraden:

Artikelomkostnad = JB-FRAKT

Antal = 1



Historik för batch-jobbet Justera kost. - artikeltrans

Inköpspris (BVA) = 2

Tilldela artikelomkostnader till inleverans från steg 2.

Bokför inleverans och faktura.

Rapporten Lagervärdering skrivs ut per den 31 december 2013

Summering av scenario:

Beskrivet scenario erhåller i slutändan en lagervärderingsrapport som visar antalet = 0 när värdet = 2.
Artikelomkostnaden som bokfördes i steg 11 är en del av värdet Lagerökning för december, medan
lagerminskningen för samma period inte påverkas.

Att låta redovisningsinställningarna ange Tillåt bokföring fr.o.m den 1 januari var användbart för den första
artikelomkostnaden. Kostnaderna för ökat och minskat lager registrerades under samma period. För den andra
artikelomkostnaden gör emellertid redovisningsinställningarna att ändringen i KSV bokförs under nästkommande
period.

Sammanfattning:

Det är svårt att låta rapporten Lagerutvärdering visa kvantiteten = 0 när värdet är <> 0. I detta fall är det också
svårare att uttrycka de optimala inställningarna då inköpsfakturorna anländer samma dag men adresserar olika
perioder eller till och med räkenskapsår. Att flytta fram till ett nytt räkenskapsår kräver vanligtvis lite planering, och
som ett led i insikten för transaktionsprocessen Justera kost. - artikeltrans måste KSV-detektering beaktas.

I detta scenario kunde ett alternativ vara att låta Redovisningsinställningarna, fältet Tillåt bokföring fr.o.m att ange
ett datum i december några dagar längre fram, samt att flytta fram bokföringen av den första artikelomkostnaden,
detta i syfte att låta alla kostnader för föregående period/räkenskapsår först registreras för den period som de
tillhör, köra batch-jobbet Justera kostn. - artikeltrans. och därefter flytta tillåtet bokföringsdatum till den nya
perioden/det nya räkenskapsåret. Därefter kan den artikelomkostnaden med bokföringsdatum 2 januari bokföras.

Nedan visas en sammanfattning av begreppet Bokföra datum för justeringsvärdetransaktioner utförda av batch-



Från version 3.0..3.70.AFrån version 3.0..3.70.A
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Från version 5.0:Från version 5.0:

Historik för Bokför lagerkostnad i redov.

Från version 3.0..3.70.AFrån version 3.0..3.70.A

Version 3.70.B..4.0Version 3.70.B..4.0

Från version 5.0:Från version 5.0:

jobbet Justera kost. - artikeltrans. sedan version 3.0.

I begäranformuläret i batch-jobbet Justera kost. - artikeltrans är finns ett bokföringsdatum som ska anges av
användaren. Batch-jobbet körs genom alla nödvändiga förändringar och skapar värdetransaktioner med det
bokföringsdatum som har angetts i formuläret. Föreslaget bokföringsdatum som ska användas är dagens datum.

I begäranformuläret i batch-jobbet Justera kost. - artikeltrans finns ett bokföringsdatum för stängd
periodtransaktion som ska anges av användaren. Batch-jobbet körs genom alla nödvändiga ändringar och skapar
värdetransaktioner med bokföringsdatumet för den överordnade artikeltransaktionen (leveransdatumet för den
försäljning som justeringen adresserar). Om bokföringsdatumet för den överordnade artikeltransaktionen inte
faller inom det tillåtna bokföringsintervallet, kommer det bokföringsdatum som angetts som bokföringsdatum för
stängd periodtransaktion att tilldelas justeringsvärdetransaktionen. Ett datum anses ligga i en stängd period då det
infaller före datumet i fältet Tillåt bokföring fr.o.m i Redovisningsinställningarna.

I batch-jobbet Justera kost. - artikeltrans finns inte längre något bokföringsdatum som måste anges av
användaren. Batch-jobbet körs igenom alla nödvändiga förändringar och skapar värdetransaktioner med samma
bokföringsdatum som den värdetransaktion jobbet korrigerar. Om bokföringsdatumet inte ligger inom tillåtet
intervall används bokföringsdatumet i fältet Tillåt bokföring fr.o.m. i Redovisningsinställningarna ELLER, om
lagerperioder används, så används det senare datumet av de båda. Se begreppsbeskrivningen ovan.

Batch-jobbet Bokför lagerkostnad i redovisning är nära knutet till batch-jobbet Justera kost.-artikeltrans, varför
historiken för batch-jobbet även summeras och delas här.

I begäranformuläret i Bokför lagerkostnad i redov. finns ett bokföringsdatum som ska anges av användaren.
Batch-jobbet körs genom alla värdetransaktioner i filtret (om sådana finns) och skapar redovisningstransaktioner
med det bokföringsdatum som har angetts i formuläret.

I begäranformuläret i Bokför lagerkostnad i redov. är finns fältet Bokföringsdatum för stängd periodtransaktion
tillgängligt. Programmet använder det datum som du anger i detta fält som bokföringsdatum för de
redovisningstransaktioner som skapas för värdetransaktioner vars bokföringsdatum finns i avslutade
bokföringsperioder. I annat fall kommer redovisningstransaktionerna att ha samma bokföringsdatum som de
ursprungliga värdetransaktionerna. Ett datum anses ligga i en stängd period då det infaller före datumet i fältet
Tillåt bokföring fr.o.m i Redovisningsinställningarna. Om du bokför G/L per bokföringsmall kommer
redovisningstransaktionerna att få det bokföringsdatum som har angetts i fältet Bokföringsdatum i formuläret.

I version 3 och 4 söker batch-jobbet igenom alla värdetransaktioner i syfte att undersöka om det finns några
värdetransaktioner där kost.belopp (faktiskt) skiljer sig från den kostnad som bokförts i redov. Om det finns
skillnader kommer skillnaden att bokföras i en redovisningstransaktion. Om förväntad kostnadsbokföring används
kommer motsvarande fält att bearbetas på samma sätt.

I batch-jobbet Bokför lagerkostnad i redov. finns inte längre något bokföringsdatum som måste anges i
begäranformuläret. Bokföringstransaktionen skapas med samma bokföringsdatum som den relaterade
värdetransaktionen. Datumintervall för tillåten bokföring måste tillåta bokföringsdatumet för



Se även

redovisningstransaktionen som skapats för att avsluta batch-jobbet. I annat fall måste datumintervallet för tillåten
bokföring tillfälligt öppnas igen genom att ändra eller ta bort datumen i fältet Tillåt bokföring fr.o.m och Till i
Redovisningsinställningarna. För att undvika avstämningsproblem krävs att okföringsdatum för
redovisningstransaktionen motsvarar bokföringsdatumet för värdetransaktionen.

Batch-jobbet söker igenom tabellen 5811 - Bokför värdetransaktion i redovisning i syfte att identifiera
värdetransaktionerna i omfånget för bokföring i redovisningen. Tabellen töms efter slutförd körning.

Designdetaljer: Lagerkalkylering
Designdetaljer: Artikelkoppling



Designdetaljer: Bokföring av förväntad kostnad
2019-10-14 • 2 minutes to read

NOTENOTE

Exempel

BOKFÖRINGSD
ATUM

TRANSAKTION
STYP

KOST.BELOPP
(FÖRVÄNTAT)

FÖRVÄNTAD
KOST. BOKF. I
REDOV.

FÖRVÄNTAD
KOSTNAD

ARTIKELTRANS
.LÖPNR LÖPNR

01-01-20 Inköpskostna
d

95.00 95.00 Ja 1 1

LÖPNR REDOVISNING VÄRDELÖPNR BOKF. REDOV.JOURNALNR

1 1 1

2 1 1

Förväntade kostnader representerar uppskattningen av exempelvis en inköpt artikels kostnad som du registrerar
innan fakturan för artikeln erhålls.

Du kan bokföra förväntade kostnader till lagret och redovisningen. När du bokför ett antal som bara har
inlevererats eller levererats men inte fakturerats, skapas en värdetransaktion med den förväntade kostnaden. Den
förväntade kostnaden påverkar lagervärdet men bokförs inte till redovisningen om du inte har ställt in systemet
att göra det.

Förväntade kostnader hanteras endast för artikeltransaktioner. Förväntade kostnader är inte för immateriella
transaktionstyper, till exempel kapacitet och artikelomkostnader.

Om endast antalsdelen för en lagerökning har bokförts ändras lagervärdet inte i redovisningen, om du inte har
markerat kryssrutan Förväntad kost.bokf. i redov. på sidan Lagerinställningar. I så fall bokförs förväntade
kostnader på interimskonton vid tidpunkten för inleveransen. När inleveransen har fakturerats helt balanseras
interimskontona och den faktiska kostnaden bokförs till lagerkontot.

För att stödja avstämning och spårbarhet visar den fakturerade värdetransaktionen det förväntade
kostnadsbeloppet som har bokförts för att motkontera interimskontona.

Följande exempel visar förväntade kostnaden om kryssrutan Automatisk kostnadsbokföring och kryssrutan
Förväntad kost.bokf. i redov. är markerad på sidan Lagerinställningar.

Du bokför en inköpsorder som mottagen. Förväntad kostnad är 95,00 BVA.

Värdetransaktioner

Relationstransaktioner i redovisning – tabellen Artikeltransaktionsrelation

Redovisningstransaktioner



BOKFÖRINGSDATUM REDOVISNINGSKONTO
KONTONR. (EN-US-
DEMO) BELOPP LÖPNR

01-01-20 Lagerkontoredovisnin
g (interim)

5530 -95.00 2

01-01-20 Lager (interim) 2131 95.00 1

BOKFÖRINGSD
ATUM

KOST.BELOPP
(AKTUELLT)

KOST.BELOPP
(FÖRVÄNTAT)

KOSTNAD
BOKFÖRD I
REDOV.

FÖRVÄNTAD
KOSTNAD

ARTIKELTRANS
.LÖPNR LÖPNR

01-15-20 100,00 -95.00 100,00 Nej 1 2

LÖPNR REDOVISNING VÄRDELÖPNR BOKF. REDOV.JOURNALNR

3 2 2

4 2 2

5 2 2

6 2 2

BOKFÖRINGSDATUM REDOVISNINGSKONTO
KONTONR. (EN-US-
DEMO) BELOPP LÖPNR

01-15-20 Lagerkontoredovisnin
g (interim)

5530 95.00 4

01-15-20 Lager (interim) 2131 -95.00 3

01-15-20 Direkt kostnad
kopplad - konto

7291 -100 6

01-15-20 Lagerkonto 2130 100 5

Se även

Du kan bokföra inköpsordern som fakturerad vid ett senare tillfälle. Fakturerad kostnad är 100,00 BVA.

Värdetransaktioner

Relationstransaktioner i redovisning – tabellen Artikeltransaktionsrelation

Redovisningstransaktioner

Designdetaljer: Lagerkalkylering
Designdetaljer: Kostnadsjustering
Designdetaljer: Avstämning med redovisningen
Designdetaljer: Lagerbokföring
Designdetaljer: Varians
Hantera lagerkostnader
Ekonomi
Arbeta med Business Central



Designdetaljer: Genomsnittskostnad
2019-10-14 • 7 minutes to read

Ställa in beräkning av genomsnittskostnad

FÄLT BESKRIVNING

Period för genomsnittskostnad Anger vilken period genomsnittskostnaden beräknas i.
Följande alternativ finns:

- Dag
- Vecka
- Månad
- Bokföringsperiod

Genomsnittskostnaden beräknas för aktuell period för alla
lagerminskningar som bokfördes inom den angivna
genomsnittskostnadsperioden.

Genoms. kost.ber.typ Anger hur genomsnittskostnaden beräknas. Följande
alternativ finns:

- Artikel
- Artikel, Variant och Lagerställe
Med det här alternativet beräknas genomsnittskostnaden för
varje artikel, för varje lagerställe och för varje variant av
artikeln. Det innebär att genomsnittskostnaden för den här
artikeln styrs av var den lagras och vilken variant av artikeln
du har valt, som färg.

NOTENOTE

Beräkna genomsnittskostnad

Genomsnittskostnaden beräknas för en artikel med ett återkommande viktat genomsnitt baserat på den
genomsnittskostnadsperiod som ställs in i Business Central.

Värderingsdatum anges automatiskt.

Följande tabell beskriver de två fälten på sidan Lagerinställningar som måste fyllas för att aktivera beräkning av
genomsnittskostnader.

Du kan endast använda en genomsnittskostnadsperiod och beräkningstyp för genomsnittskostnad under ett räkenskapsår.

Sidan Bokföringsperioder visar genomsnittskostnadsperioden och vilken beräkningstyp för genomsnittskostnad som
används under perioden, för varje bokföringsperiod.

När du bokför en transaktion för en artikel som använder metoden Genomsnittskostnad skapas en transaktion i
tabellen Ingångspunkt för genomsn.kostn.justering. Den här transaktionen innehåller transaktionens
artikelnummer, variantkod och lagerplatskod. Transaktionen innehåller fältet Värderingsdatum som anger det
senaste datumet i genomsnittskostnadsperioden som transaktionen bokfördes i.



NOTENOTE

Exempel: Period för genomsnittskostnad = DagExempel: Period för genomsnittskostnad = Dag

BOKFÖRINGSDATUM
ARTIKELTRANSAKTION
STYP ANTAL

KOST.BELOPP
(AKTUELLT) LÖPNR

01-01-20 Inköp 1 20.00 1

01-01-20 Inköp 1 40.00 2

01-01-20 Försäljning -1 -20.00 3

02-01-20 Försäljning -1 -40.00 4

02-02-20 Inköp 1 100,00 5

02-03-20 Försäljning -1 -100.00 6

NOTENOTE

Detta fält ska inte förväxlas med fältet i tabellen Värderingsdatum i tabellen Värdetransaktion som innehåller datumet då
värdet börjar gälla och används för att fastställa genomsnittskostnadsperioden som värdetransaktionen tillhör.

Genomsnittskostnaden för en transaktion beräknas när artikelns kostnad justeras. Mer information finns i
Designdetaljer: kostnadsjustering. En kostnadsjustering använder transaktionerna i tabellen Ingångspunkt för
genomsn.kostn.justering för att identifiera vilka artiklar (eller artiklar, lagerställen och varianter) som
genomsnittskostnader ska beräknas för. För varje transaktion med kostnad som ännu inte har justerats, använder
kostnadsjustering följande för att fastställa genomsnittskostnaden:

Kostnaden för artikeln i början av genomsnittskostnadsperioden fastställs.
Summan av ankommande kostnader som bokfördes i genomsnittskostnadsperioden adderas. De innehåller
inköp, försäljningsreturer, positiva justeringar och produktions- och monteringsutflöden.
Summan av kostnaderna för de avgående transaktionerna som kopplades till inleveranserna i
genomsnittskostnadsperioden subtraheras. De innehåller vanligtvis inköpsreturer och negativa utflöden.
Delar med den totala lagerkvantiteten för slutet av genomsnittskostnadsperioden, exklusive lagerminskningar
som håller på att värderas.

Denna beräknade genomsnittskostnad kopplas sedan till lagerminskningarna för artikeln (eller artikeln,
lagerstället och varianten) med bokföringsdatum i perioden för genomsnittskostnad. Om en lagerökning finns
som är fast kopplad till lagerminskningar i genomsnittskostnadsperioden, speditioneras den beräknade
genomsnittskostnaden från ökningen till minskningen.

Följande exempel visar hur resultatet blir när genomsnittskostnaden beräknas baserat på
genomsnittskostnadsperioden en dag. Fältet Genoms. kost.ber.typ på sidan Lagerinställning är inställd på
Artikel.

Följande tabell visar artikeltransaktionerna för exempelgenomsnittskostnadsartikeln, ARTIKEL1, innan batch-
jobbet Justera kostnad - Artikeltransaktioner är färdigt.

Eftersom kostnadsjustering inte ännu har skett, motsvarar värdena i fältet Kostnadsbelopp (Aktuellt) för
lagerminskningarna de lagerökningar som de är kopplade till.

Följande tabell visar de transaktioner i tabellen Ingångspunkt för genomsn.kostn.justering som gäller för



ARTIKELNR VARIANTKOD PLATSKOD VÄRDERINGSDATUM
KOSTNADEN ÄR
JUSTERAD

ARTIKEL1 BLÅ 01-01-20 Nej

ARTIKEL1 BLÅ 02-01-20 Nej

ARTIKEL1 BLÅ 02-02-20 Nej

ARTIKEL1 BLÅ 02-03-20 Nej

BOKFÖRINGSDATUM
ARTIKELTRANSAKTION
STYP ANTAL

KOST.BELOPP
(AKTUELLT) LÖPNR

01-01-20 Inköp 1 20.00 1

01-01-20 Inköp 1 40.00 2

01-01-20 Försäljning -1 -30.00 3

02-01-20 Försäljning -1 -30.00 4

02-02-20 Inköp 1 100,00 5

02-03-20 Försäljning -1 -100.00 6

Exempel: Period för genomsnittskostnad = MånadExempel: Period för genomsnittskostnad = Månad

BOKFÖRINGSDATUM
ARTIKELTRANSAKTION
STYP ANTAL

KOST.BELOPP
(AKTUELLT) LÖPNR

01-01-20 Inköp 1 20.00 1

01-01-20 Inköp 1 40.00 2

01-01-20 Försäljning -1 -20.00 3

02-01-20 Försäljning -1 -40.00 4

värdetransaktionenerna som härrör från artikeltransaktionerna i föregående tabell.

Följande tabell visar samma artikeltransaktioner efter att batch-jobbet Justera kostnader -
Artikeltransaktioner är färdigt. Genomsnittskostnaden per dag beräknas och den används till
lagerminskningarna.

Följande exempel visar hur resultatet blir när genomsnittskostnaden beräknas baserat på
genomsnittskostnadsperioden en månad. Fältet Genoms. kost.ber.typ på sidan Lagerinställning är inställd på
Artikel.

Om genomsnittskostnadsperioden är en månad skapas endast en transaktion för varje kombination av
artikelnummer, variantkod, lagerställekod och värderingsdatum.

Följande tabell visar artikeltransaktionerna för exempelgenomsnittskostnadsartikeln, ARTIKEL1, innan batch-
jobbet Justera kostnad - Artikeltransaktioner är färdigt.



02-02-20 Inköp 1 100,00 5

02-03-20 Försäljning -1 -100.00 6

BOKFÖRINGSDATUM
ARTIKELTRANSAKTION
STYP ANTAL

KOST.BELOPP
(AKTUELLT) LÖPNR

NOTENOTE

ARTIKELNR VARIANTKOD PLATSKOD VÄRDERINGSDATUM
KOSTNADEN ÄR
JUSTERAD

ARTIKEL1 BLÅ 01-31-20 Nej

ARTIKEL1 BLÅ 02-28-20 Nej

NOTENOTE

BOKFÖRINGSDATUM
ARTIKELTRANSAKTION
STYP ANTAL

KOST.BELOPP
(AKTUELLT) LÖPNR

01-01-20 Inköp 1 20.00 1

01-01-20 Inköp 1 40.00 2

01-01-20 Försäljning -1 -30.00 3

02-01-20 Försäljning -1 -65.00 4

02-02-20 Inköp 1 100,00 5

02-03-20 Försäljning -1 -65.00 6

Eftersom kostnadsjustering inte ännu har skett, motsvarar värdena i fältet Kostnadsbelopp (Aktuellt) för
lagerminskningarna de lagerökningar som de är kopplade till.

Följande tabell visar de transaktioner i tabellen Ingångspunkt för genomsn.kostn.justering som gäller för
värdetransaktionenerna som härrör från artikeltransaktionerna i föregående tabell.

Värderingsdatum anges till den sista dagen i genomsnittskostnadsperioden, som i det här fallet är den sista dagen i
månaden.

Följande tabell visar samma artikeltransaktioner efter att batch-jobbet Justera kostnader -
Artikeltransaktioner är färdigt. Genomsnittskostnaden per månad beräknas och den används till
lagerminskningarna.

Genomsnittskostnaden för transaktion nummer 3 beräknas i genomsnittskostnadsperioden för januari och
genomsnittskostnaden för transaktionerna 4 och 6 beräknas i genomsnittskostnadsperioden för februari.

För att få fram genomsnittskostnaden för februari läggs genomsnittskostnaden för stycket som tas emot i lagret
(100,00) till genomsnittskostnaden i början av perioden (30,00). Summan av de två (130,00) divideras sedan med
det totala antalet i lagret (2). Det ger genomsnittskostnaden för artikeln i perioden februari (65,00).
Genomsnittskostnaden tilldelas till lagerminskningarna i perioden (transaktionerna 4 och 6).



Ange värderingsdatum

SCENARIO BOKFÖRINGSDATUM ANTAL OMVÄRDERING VÄRDERINGSDATUM

1 Positiv Nej Bokföringsdatum på
artikeltransaktionen

2 Senare än det senaste
värderingsdatumet
för kopplade
värdetransaktioner

Negativt Nej Bokföringsdatum på
artikeltransaktionen

3 Tidigare än det
senaste
värderingsdatumet
för kopplade
värdetransaktioner

Positiv Nej Det senaste
värderingsdatumet
för de kopplade
värdetransaktionerna

4 Negativt Ja Bokföringsdatum för
omvärderingsvärdetra
nsaktionen.

ExempelExempel

SCENARIO
BOKFÖRING
SDATUM

ARTIKELTRA
NSAKTIONS
TYP

VÄRDERING
SDATUM ANTAL

KOST.BELOP
P
(AKTUELLT)

ARTIKELTRA
NS.LÖPNR LÖPNR

1 01-01-20 Inköp 01-01-20 2 20.00 1 1

2 01-15-20 (Artikelomk
ostnad)

01-01-20 2 8,00 1 2

3 02-01-20 Försäljning 02-01-20 -1 -14.00 2 3

4 03-01-20 (Omvärderi
ng)

03-01-20 1 -.4.00 1 4

5 02-01-20 Försäljning 03-01-20 -1 -10.00 3 5

NOTENOTE

Fältet Värderingsdatum i tabellen Värdetransaktion används för att bestämma i vilken
genomsnittskostnadsperiod en lagerminskningspost tillhör. Det gäller även för PIA-lagret (produkter i arbete).

Följande tabell visar de villkor som används för att ange värderingsdatum.

I följande tabell med värdetransaktioner visas de olika scenarierna.

I löpnummer 5 i den föregående tabellen har användaren angett en försäljningsorder med ett bokföringsdatum (02-01-20)
som kommer före det senaste värderingsdatumet för kopplade värdetransaktioner (03-01-20). Om det motsvarande värdet
i fältet Kostnadsbelopp (Aktuell) för datumet (02-01-20) användes för transaktionen, skulle det vara 14,00. Det skapar
en situation där antalet i lagret är noll, men lagervärdet är – 4,00.

För att undvika en sådan obalans mellan antal-värde anges ett värderingsdatum som motsvarar det senaste
värderingsdatumet för de kopplade värdetransaktionerna (03-01-20). Värdet i fältet Kostnadsbelopp (Aktuell) förblir
10,00 (efter omvärderingen), vilket betyder att antalet i lager är noll, och lagervärdet också är noll.



C a u t i o nC a u t i o n

Beräkna om genomsnittskostnad

NOTENOTE

ExempelExempel

VÄRDERINGSDATUM ANTAL KOST.BELOPP (AKTUELLT) LÖPNR

01-01-20 1 10.00 1

01-02-20 1 20.00 2

02-15-20 -1 -15.00 3

02-16-20 -1 -15.00 4

Eftersom rapporten Lagervärdering baseras på bokföringsdatumet, kommer rapporten att visa alla antal och
värden som inte överensstämmer i scenarier som i exemplet ovan. Mer information finns i Designdetaljer:
Lagervärdering

Om antalet i lager är mindre än noll när du har bokfört lagerminskningen, anges värderingsdatumet först som
bokföringsdatumet för lagerminskningen. Datumet kan ändras senare enligt reglerna som beskrivs i
anmärkningen i det tidigare avsnitt, när lagerökningen kopplas.

Värdering av lagerminskningar som ett vägt medeltal skulle vara okomplicerat om inköp alltid fakturerades innan
försäljningar faktureras, bokföringar aldrig bakåtdaterades och du aldrig gjorde misstag. Däremot skiljer sig
verkligheten något sig från idealet.

Som illustreras i exemplen i det här avsnittet definieras värderingsdatumet som datumet från vilket
värdetransaktionen inkluderas i beräkningen av genomsnittskostnaden. Detta ger dig flexibilitet att göra följande
för artiklar som använder värderingsprincipen Genomsnitt:

Fakturera försäljningen av en artikel innan köpet av artikeln har fakturerats.
Bakåtdatera en bokföring.
Återställ en felaktig bokföring.

En annan anledning för den flexibiliteten är fast koppling. Läs mer om fast koppling i Designdetaljer: artikelkoppling.

På grund av den flexibiliteten kanske du måste beräkna om genomsnittskostnaden när den relaterade
bokföringen har uppstått. Till exempel, om du bokför en lagerökning eller en minskning med ett värderingsdatum
som kommer före en eller flera lagerminskningar. Omberäkningen av genomsnittskostnaden sker automatiskt
när du kör batchjobbet Justera kostnad - Artikeltransaktioner manuellt eller automatiskt.

Det är möjligt att ändra lagervärderingsbasen inom en bokföringsperiod genom att ändra fältet Period för
genomsnittskostnad och fältet Genoms. kost.ber.typ. Du bör göra det med omsorg och i samförstånd med en
revisor.

Följande exempel visar hur genomsnittskostnaden omberäknas när en sen bokföring introduceras på ett datum
som kommer före en eller flera lagerminskningar. Exemplet baseras på genomsnittskostnadsperioden Dag.

Följande tabell visar de värdetransaktioner som finns för artikeln innan bokföringen har tillkommit.

Användaren bokför en lagerökning (löpnummer 5) med ett värderingsdatum (01-03-20) som kommer före en
eller flera lagerminskningar. För att balansera lagret måste genomsnittskostnaden omberäknas och justeras till
17,00.



VÄRDERINGSDATUM ANTAL KOST.BELOPP (AKTUELLT) LÖPNR

01-01-20 1 10.00 1

01-02-20 1 20.00 2

01-03-20 1 21.00 5

02-15-20 -1 -17.00 3

02-16-20 -1 -17.00 4

Se även

Följande tabell visar de värdetransaktioner som finns för artikeln när löpnummer 5 har tillkommit.

Designdetaljer: Lagerkalkylering
Designdetaljer: Värderingsprinciper
Designdetaljer: Kostnadsjustering
Designdetaljer: Artikelkoppling
Hantera lagerkostnader
Ekonomi
Arbeta med Business Central



Designdetaljer: Varians
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NOTENOTE

Exempel

Fastställa standardkostnaden

Varians definieras som skillnaden mellan den faktiska kostnaden och standardkostnaden, enligt beskrivningen i
följande formel.

faktisk kostnad – standardkostnad = varians

Om den faktiska kostnaden ändra, till exempel eftersom du bokför en artikelomkostnad på ett senare datum,
kommer variansen att uppdateras därefter.

Omvärderingen påverkar inte avvikelseberäkningen, eftersom omvärderingen endast ändrar lagervärdet.

Följande exempel visar hur avvikelser beräknas för inköpta artiklar. Det baseras på följande scenario:

1. Användaren köper en artikel för BVA 90,00, men standardkostnaden är BVA 100,00. Inköpsvariansen är -
10,00 BVA.

2. BVA 10,00 krediteras på inköpsvarianskontot.
3. Användaren bokför en artikelomkostnad på BVA 20,00. På så sätt ökas den faktiska kostnaden till 110,00 BVA,

och värdet för inköpsvariansen blir 10,00 BVA.
4. BVA 20,00 krediteras på inköpsvarianskontot. På så sätt blir nettoinköpsvariansen 10,00 BVA.
5. Användaren omvärderar artikeln från BVA 100,00 till BVA 70,00. Det påverkar inte avvikelseberäkningen,bara

lagervärdet.

Följande tabell visar de resulterande värdetransaktionerna.

Standardkostnaden används när du beräknar avvikelse och beloppet som ska kapitaliseras. Eftersom
standardkostnaden kan ändras med tiden på grund av manuell uppdateringsberäkning måste du ha en tidpunkt
då standardkostnaden är fast för avvikelseberäkning. Det här är punkten där lagerökningen faktureras. För
producerade eller monterade artiklar punkten, är den punkt när standardkostnaden fastställs den punkt när
kostnaden justeras.

Följande tabell visar hur olika kostnadsandelar beräknas för tillverkade och monterade artiklar när du använder
funktionen Beräkna standardkostnad.



KOSTNADSANDEL INKÖPT ARTIKEL PRODUCERAD/MONTERAD ARTIKEL

Standardkostnad En-nivå materialkostnad + En-nivå
kapacitetskostnad + En-nivå
underleverantörkost. + En-nivå
kap.overheadkost. + En-nivå
mat.overheadkost.

En-nivå materialkostnad Styckkostnad

En-nivå kapacitetskostnad Ej tillämpbart

En-nivå underleverantörkost. Ej tillämpbart

En-nivå kap.overheadkost. Ej tillämpbart

En-nivå mat.overheadkost. Ej tillämpbart (En-nivå materialkostnad + En-nivå
kapacitetskostnad + En-nivå
underlev.kost.) * Indirekt kostnad % /
100 + Omkostnader

Uppsum. materialkost. Styckkostnad

Uppsum. kapacitetskost. Ej tillämpbart

Uppsummerad utlegokostnad Ej tillämpbart

Uppsum. kap.overh.kostnad Ej tillämpbart

Uppsum. tillverk.overh.kost Ej tillämpbart

Se även
Designdetaljer: Lagerkalkylering
Designdetaljer: värderingsprinciper Hantera lagerkostnader
Ekonomi
Arbeta med Business Central
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Exempel

BOKFÖRINGSDATUM ANTAL LÖPNR

01-01-20 3 1

02-01-20 -1 2

03-01-20 -1 3

04-01-20 -1 4

BOKFÖRINGSDATUM ANTAL
KOST.BELOPP
(AKTUELLT) ARTIKELTRANS.LÖPNR LÖPNR

01-01-20 3 10 1 1

02-01-20 -1 -3.33 2 2

03-01-20 -1 -3.34 3 3

04-01-20 -1 -3.33 4 4

Avrundningsrester kan uppstå när du värderar kostnaden för en lagerminskning som har angetts i ett annat antal
än motsvarande lagerökning. Avrundningsrester beräknas för alla värderingsprinciper när du kör batch-jobbet
Justera kost. artikeltrans.

När du använder värderingsprincipen Genomsnitt beräknas avrundningsresten och registreras enligt en
ackumulerad, transaktion-för-transaktion-utgångspunkt.

När du använder en annan värderingsprincip än Genomsnitt beräknas avrundningsresten när lagerökningen har
kopplats fullständigt, d.v.s när återstående antal för lagerökningen är lika med noll. En separat transaktion skapas
sedan för den avrundningsresten, och bokföringsdatumet på avrundningsresten är bokföringsdatumet för den
senast fakturerade värdetransaktion för lagerökningen.

Följande exempel visar hur olika avrundningsrester hanteras för genomsnittsvärderingsprincipen och icke-
genomsnittvärderingsprincipen. I båda fallen har batch-jobbet Justera kost - artikeltransaktioner körts.

Följande tabell visas de artikeltransaktioner som exemplet baseras på.

För en artikel med värderingsprincipen Genomsnitt, beräknas återstående avrundning (1/300) med den första
minskningen (löpnummer 2) och förs vidare till nummer 3. Löpnummer 3 är därför värderade till –3,34.

Följande tabell visar de resulterande värdetransaktionerna.

För en artikel som använder en annan värderingsprincip än Genomsnitt beräknas avrundningsresten (0,01) när
det återstående antalet för lagerökningen är noll. Avrundningsresten har en separat transaktion (nummer 5).

Följande tabell visar de resulterande värdetransaktionerna.



BOKFÖRINGSDATUM ANTAL
KOST.BELOPP
(AKTUELLT) ARTIKELTRANS.LÖPNR LÖPNR

01-01-20 3 10 1 1

02-01-20 -1 -3.33 2 2

03-01-20 -1 -3.33 3 3

04-01-20 -1 -3.33 4 4

01-01-20 0 -0.01 1 5

Se även
Designdetaljer: Lagerkalkylering
Designdetaljer: Kostnadsjustering
Designdetaljer: värderingsprinciper Hantera lagerkostnader
Ekonomi
Arbeta med Business Central
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KOSTNADSKOMPONENT UNDERORDNAD KOSTNADKOMPONENT DESCRIPTION

Direkt kostnad Styckkostnad (direkt inköpspris) Kostnad som kan spåras till en
kostnadsbärare.

Direkt kostnad Fraktkostnad (artikelomkostnad) Kostnad som kan spåras till en
kostnadsbärare.

Direkt kostnad Försäkringskostnad (artikelomkostnad) Kostnad som kan spåras till en
kostnadsbärare.

Indirekt kostnad Kostnad som inte kan spåras till en
kostnadsbärare.

Varians Inköpsvarians Skillnaden mellan faktiska kostnader
och standardkostnader, som endast
bokförs för artiklar med
värderingsprincipen Standard.

Varians Materialvarians Skillnaden mellan faktiska kostnader
och standardkostnader, som endast
bokförs för artiklar med
värderingsprincipen Standard.

Varians Kapacitetsvarians Skillnaden mellan faktiska kostnader
och standardkostnader, som endast
bokförs för artiklar med
värderingsprincipen Standard.

Varians Legotillverkning varians Skillnaden mellan faktiska kostnader
och standardkostnader, som endast
bokförs för artiklar med
värderingsprincipen Standard.

Varians Kapacitetsomkostnadsvarians Skillnaden mellan faktiska kostnader
och standardkostnader, som endast
bokförs för artiklar med
värderingsprincipen Standard.

Varians Produktionsomkostnadsvarians Skillnaden mellan faktiska kostnader
och standardkostnader, som endast
bokförs för artiklar med
värderingsprincipen Standard.

Kostnadkomponenter är olika typer av kostnader som utgör värdet på en lagerökning eller lagerminskning.

Följande tabell innehåller de olika kostnadskomponenterna och eventuella underordnade kostnadskomponenter
som de består av.



Omvärdering En avskrivning eller uppskrivning av det
aktuella lagervärdet.

Avrundning Rester som orsakas av sättet som
värderingen av lager minskar beräknas.

KOSTNADSKOMPONENT UNDERORDNAD KOSTNADKOMPONENT DESCRIPTION

NOTENOTE

Se även

Frakt- och försäkringskostnader är artikelomkostnader som kan läggas till i en artikels kostnad när som helst. När du kör
batchjobbet Justera kost. - artikeltrans uppdateras värdet på alla relaterade lagerminskningar därefter.

Designdetaljer: Lagerkalkylering
Designdetaljer: Varians Hantera lagerkostnader
Ekonomi
Arbeta med Business Central



Designdetaljer: Lagerperioder
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Se även

Bakåtdaterade transaktioner eller kostnadsjusteringar påverkar ofta saldon och lagervärderingar för
bokföringsperioder som kanske anses vara stängda. Det kan ha negativ effekt på exakt rapportering, särskilt i
globala företag. Funktionen Lagerperioder kan användas för att undvika sådana problem genom att öppna eller
att stänga lagerperioder för att begränsa bokföring i en fastställd tidsperiod.

En lagerperiod är en period som definieras av ett slutdatum, där du bokför lagringstransaktioner. När du stänger
en lagerperiod kan inga värdeändringar bokföras i den stängda perioden. Det innefattar nya värdebokföringar,
förväntade eller fakturerade bokföringar, ändringar i befintliga värden och kostnadsjusteringar. Du kan dock
fortfarande koppla till en öppen artikeltransaktion som återfinns inom den stängda perioden. Mer information
finns i Designdetaljer: Artikelkoppling.

För att se till att alla transaktionsartiklar i en stängd period är slutliga, måste följande villkor uppfyllas innan en
lagerperiod kan stängas:

Alla avgående artikeltransaktioner under perioden måste avslutas (inget negativt lager).
Alla objektkostnader i perioden måste justeras.
Alla utsläppta och färdiga produktionsorder i perioden måste kostnadsjusteras.

När du stänger en lagerperiod skapas en lagerperiodtransaktion genom att använda numret på den sista
artikeljournalen i lagerperioden. Dessutom registreras tiden, datumet och användarkoden för den användare som
avslutar perioden i lagerperiodtransaktionen. Genom att använda information tillsammans med den sista
artikeljournalen för föregående period kan du se vilka lagertransaktioner som bokfördes under lagerperioden. Det
är också möjligt att öppna lagerperioder igen om du behöver bokföra i en stängd period. När du öppnar en
lagerperiod igen skapas en lagerperiodtransaktion.

Designdetaljer: Lager och kostnadskalkylering Hantera lagerkostnader Ekonomi
Arbeta med Business Central



Designdetaljer: Lagerbokföring
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TRANSAKTIONSTYP DESCRIPTION

Antal Återspeglar förändringen av antalet i lager. Informationen
lagras som artikeltransaktioner.

Tillsammans med artikelkopplingstransaktioner.

Värde Återspeglar förändringen av lagervärdet. Informationen
lagras som värdetransaktioner.

Det kan finnas en eller flera värdetransaktioner för varje
artikeltransaktion eller kapacitetstransaktion.

Se Designdetaljer: Bokföring av produktionsorder för
information om kapacitetvärdetransaktioner som rör
användningen av produktions- eller monteringsresurser.

Exempel

Varje lagertransaktion, t.ex en inköpsinleverans eller en utleverans, bokför två transaktioner av olika typer.

I relation till antalsbokföringar finns artikelkopplingstransaktioner för att koppla lagerökning till lagerminskning.
Det gör det möjligt för värderingsmotorn att flytta kostnader framåt från ökningar till de relaterade
minskningarna och vice versa. Mer information finns i Designdetaljer: Artikelkoppling.

Artikeltransaktioner, värdetransaktioner och artikelkopplingstransaktioner skapas som ett resultat av att bokföra
en artikeljournalrad, antingen indirekt genom att bokföra en orderrad eller direkt på sidan Artikeljournal.

Med regelbundna intervall bokförs värdetransaktioner som skapas i inventeringen i redovisningen för att
stämma av de två redovisningarna för ekonomisk kontroll. Mer information finns i detaljer : avstämning med
redovisningen.

Följande exempel visar hur artikeltransaktioner, värdetransaktioner och artikelkopplingstransaktioner skapas i
redovisningstransaktioner.

Du bokför en inköpsorder som har inlevererats och fakturerats för 10 artiklar med en direkt enhetskostnad på
BVA 7 och en omkostnad på BVA 1. Bokföringsdatumet är 20-01-01. Följande transaktioner upprättas.



BOKFÖRINGSDATUM TRANSAKTIONSTYP
KOST.BELOPP
(AKTUELLT) ANTAL LÖPNR

01-01-20 Inköp 80.00 10 1

BOKFÖRINGSDATUM TRANSAKTIONSTYP
KOST.BELOPP
(AKTUELLT) ARTIKELTRANS.LÖPNR LÖPNR

01-01-20 Inköpskostnad 70,00 1 1

01-01-20 Indirekt kostnad 10,00 1 2

LÖPNR ARTIKELTRANS.LÖPNR
ANKOMMANDE
ARTIKELTRANS.NR

AVGÅENDE
ARTIKELTRANS.NR ANTAL

1 1 1 0 10

BOKFÖRINGSDAT
UM

TRANSAKTIONSTY
P

KOST.BELOPP
(AKTUELLT) ANTAL LÖPNR

01-15-20 Försäljning -80.00 -10 2

BOKFÖRINGSDATUM TRANSAKTIONSTYP
KOST.BELOPP
(AKTUELLT) ARTIKELTRANS.LÖPNR LÖPNR

01-15-20 Inköpskostnad -80.00 2 3

LÖPNR ARTIKELTRANS.LÖPNR
ANKOMMANDE
ARTIKELTRANS.NR

AVGÅENDE
ARTIKELTRANS.NR ANTAL

2 2 1 2 -10

Artikeltransaktioner

Värdetransaktioner

Kopplingstransaktioner för artikel

Nu bokför du en försäljning på 10 enheter av artikeln med ett bokföringsdatum på 01-15-20.

Artikeltransaktioner

Värdetransaktioner

Kopplingstransaktioner för artikel

Vid slutet av bokföringsperioden kör du batchjobbet Bokför lagerkostnad i redov för att stämma av de här
lagertransaktionerna med redovisningen.

Mer information finns i Desigdetaljer: konton i redovisningen.

Följande tabeller visar resultatet av avstämningen av lagertransaktionerna i det här exemplet med redovisningen.

Värdetransaktioner



BOKFÖRINGSDAT
UM

TRANSAKTIONSTY
P

KOST.BELOPP
(AKTUELLT)

KOSTNAD
BOKFÖRD I
REDOV.

ARTIKELTRANS.LÖ
PNR LÖPNR

01-01-20 Inköpskostnad 70,00 70,00 1 1

01-01-20 Indirekt kostnad 10,00 10,00 1 2

01-15-20 Inköpskostnad -80.00 -80.00 2 3

BOKFÖRINGSDAT
UM

REDOVISNINGSKO
NTO

KONTONR. (EN-
US-DEMO) BELOPP LÖPNR

01-01-20 [Lagerkonto] 2130 70,00 1

01-01-20 [Direkt kostnad
kopplad - konto]

7291 -70.00 2

01-01-20 [Lagerkonto] 2130 10,00 3

07.01.01 [Omkostnader
kopplade, konto]

7292 -10.00 4

01-15-20 [Lagerkonto] 2130 -80.00 5

01-15-20 [KSV-konto] 7290 80.00 6

NOTENOTE

LÖPNR REDOVISNING VÄRDELÖPNR BOKF. REDOV.JOURNALNR

1 1 1

2 1 1

3 2 1

4 2 1

5 3 1

6 3 1

Montering- och produktionsbokföring

Redovisningstransaktioner

Bokföringsdatumet för redovisningstransaktionerna är samma som för de relaterade värdetransaktionerna.

Fältet Kostnad bokförd i redov i tabellen Värdetransaktion.

Relationen mellan värdetransaktioner och bokföringstransaktioner lagras i tabellen Artikeltrans.relation.

Relationstransaktioner i redovisning – tabellen Artikeltransaktionsrelation



Se även

Kapacitets - och resurstransaktioner representerar den tid som bokförs som förbrukad i produktionen eller
monteringen. Dessa bearbetningskostnader bokförs som värdetransaktioner i redovisningen tillsammans med
relevanta materialkostnader i en liknande struktur som den som beskrivs för artikeltransaktioner i det här
avsnittet.

Mer information finns i Designdetaljer: Bokföring av monteringsorder

Designdetaljer: Lagerkalkylering
Designdetaljer: Konton i redovisningen
Designdetaljer: Kostnadskomponenter Hantera lagerkostnader
Ekonomi
Arbeta med Business Central



Designdetaljer: Bokföring av produktionsorder
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LAGERKONTO DESCRIPTION

Råmaterialkonto Innehåller kostnaden för råmaterial som köps men ännu inte
har överförts till produktionen. Saldot i kontot Råmaterial
anger kostnaden för råmaterial som finns i lager.

När råmaterial flyttas till produktionsavdelningen överförs
kostnaden för råmaterial från råmaterialkontot till PIA-
kontot.

PIA-konto Produkter i arbete Ackumuleras kostnaderna som uppstått under produktionen
i bokföringsperioden. PIA-kontot debiteras för kostnaden för
råmaterial som har överförts från råmateriallagret, kostnaden
för utfört direkt arbete och produktionsomkostnaderna som
uppstått.

PIA-kontot krediteras för den totala produktionskostnaden
för enheter som slutförs i fabriken och överförs till
distributionslagret för färdiga varor.

Färdigvaror - konto Det här kontot innehåller den totala tillverkningskostnaden
för enheter som är färdiga men ännu inte har sålts. Vid
tidpunkten för försäljningen överförs kostnaden för sålda
enheter från kontot för färdiga varor till kontot för kostnaden
för sålda varor.

Precis som för monteringsorderbokföring konverteras de förbrukade komponenterna och den använda
maskintiden och utflödas som producerad artikel när produktionsordern har färdigställts. Mer information finns
i Designdetaljer: Bokföring av monteringsorder Däremot är kostnadsflödet för monteringsorder mindre
komplicerat, särskilt eftersom bokföring av monteringskostnad endast uppstår en gång och därför inte genererar
lager för produkter i arbete.

Transaktioner som uppstår under produktionsprocessen kan spåras genom efterföljande etapper:

1. Inköp av material och andra produktionsinflöden.
2. Konvertering till produkter i arbete.
3. Konvertering till färdiga varor i lager.
4. Försäljning av färdigvaror.

Förutom vanliga lagerkonton måste därför produktionsföretaget fastställa tre olika lagerkonton för att registrera
transaktioner under olika stadier i produktionen.

Lagervärdet beräknas genom att spåra kostnaderna för alla ökningar och minskningar, uttryckt av följande
ekvation.

lagervärde = startsaldo för lager + värde på alla ökningar - värde på alla minskningar

Beroende på typen av lager representeras ökningar och minskningar av olika transaktioner.



ÖKNINGAR MINSKNINGAR

Råmateriallager - Nettoinköp av material
- Utflöde av delprodukter
- Negativ förbrukning

Materialförbrukning

PIA-lager - Materialförbrukning
- Kapacitetsförbrukning
- Produktionsomkostnader

Utflöde av slutobjekt (kostnaden för
tillverkade varor)

Färdiga varor i lager Utflöde av slutobjekt (kostnaden för
tillverkade varor)

- Försäljning (kostnad för sålda varor)
- Negativt utflöde

Råmateriallager - Nettoinköp av material
- Utflöde av delprodukter
- Negativ förbrukning

Materialförbrukning

Bokföringsstruktur

Värdena av ökningar och minskningar registreras i de olika typerna av tillverkat lager på samma sätt som för
inköpt lager. Varje gång en transaktion för lagerökning eller lagerminskning sker, skapas en artikeltransaktion
och en motsvarande redovisningstransaktion för beloppet. Mer information finns i Designdetaljer:
Lagerbokföring

Även om värdet på av transaktioner som är kopplade till inköpta varor bokförs endast som artikeltransaktioner
med relaterade värdetransaktioner, bokförs transaktioner som är kopplade till producerade artiklar som
kapacitetstransaktioner med relaterade värdetransaktioner, utöver artikeltransaktionerna.

När du bokför produktionsorder till PIA-lagret avser utflöde, förbrukning och kapacitet.

Följande diagram visar de berörda bokföringsrutinerna i kodenhet 22.



Följande diagram visar anslutningarna mellan de resulterande transaktionerna och kostnadsbärarna.

Kapacitetstransaktioner beskriver kapacitetsförbrukningen i termer av tidsenheter, medan den relaterade
värdetransaktionen beskriver värdet för den aktuella kapacitetsförbrukningen.

Artikeltransaktionen beskriver materialförbrukningen eller utflödet i termer av antal, medan den relaterade
värdetransaktionen beskriver värdet för denna specifika materialförbrukning eller utflöde.

En värdetransaktion som beskriver PIA-lagervärdet kan kopplas till en av följande kombinationer av
kostnadsbärare:

En produktionsorderrad, en produktions - eller maskingrupp och en kapacitetstransaktion.
En produktionsorderrad, en artikel och en artikeltransaktion.



Kapacitetsbokföring

Kostnadskalkylering för tillverkningsorder

NOTENOTE

Endast en en produktionsorderrad

För mer information om hur kostnader från produktion och montering bokförs i redovisningen, se
Designdetaljer: Lagerbokföring.

Bokföring av utflöde från den sista produktionsorderns verksamhetsföljdsrad resulterar i en
kapacitetstransaktion för slutobjektet, förutom dess lagerökning.

Kapacitetstransaktionen är en post för den tid som spenderades för att producera artikeln. Den relaterade
värdetransaktionen beskriver ökningen av PIA-lagervärdet, som är värdet för konverteringkostnaden. Mer
information finns i ”från fönstret kapacitetstransaktioner” i Designdetaljer: konton i redovisningen.

För att kontrollera lager- och produktionskostnader måste ett produktionsföretag mäta kostnaden för
produktionsordern, eftersom den förutbestämda standardkostnaden för varje producerad artikel ska
kapitaliseras i balansräkningen. Se Designdetaljer: Värderingsprinciper för information om varför producerade
artiklar använder värderingsprincipen.

I miljöer som inte använder värderingsprincipen Standard, kapitaliseras den faktiska kostnaden istället för
standardkostnaden för producerade artiklar i balansräkningen.

Den faktiska kostnaden för en produktionsorder består av följande kostnadskomponenter:

Naturlig materialkostnad
Faktisk kapacitetskostnad eller underleverantörskostnad
Produktionsomkostnader

De här faktiska kostnaderna bokförs i produktionsordern och jämförs med standardkostnaden för att beräkna
avvikelser. Varianser beräknas för varje artikelkostnadkomponent: råmaterial, kapacitet, underleverantör,
kapacitetsomkostnad och omkostnad för produktion. Avvikelserna kan analyseras för att fastställa problem, till
exempel överdrivet spill i bearbetningen.

I standardkostnadmiljöer baseras värderingen av en produktionsorder på följande mekanism:

NOTENOTE

1. När den sista verksamhetsföljden har bokförts, bokförs produktionsorderkostnaden i artikeltransaktionen
och anges till den förväntade kostnaden.

Kostnaden är lika med utflödesantalet som bokförs i utflödesjournalen multiplicerat med
standardkostnaden som kopieras från artikelkortet. Kostnaden behandlas som förväntade kostnader tills
produktionsordern är färdig. Mer information finns i Designdetaljer: Bokföring av förväntad kostnad

Det skiljer sig från monteringsorderbokföring, som alltid bokför faktiska kostnader. Mer information finns i
Designdetaljer: Bokföring av monteringsorder

2. När produktionsorder ställs in till Färdig, d.v.s ordern faktureras genom att köra batchjobbet Justera
kost. - artikeltrans.. Det medför att den totala kostnaden för ordern beräknas baserat på
standardkostnaden för de förbrukade materialen och kapaciteten. Skillnaden mellan det beräknade
standardkostnaderna och de faktiska produktionskostnaderna beräknas och bokförs.



Se även
Designdetaljer: Lagerkalkylering
Designdetaljer: Bokföring av monteringsorder
Hantera lagerkostnader Finans
Arbeta med Business Central
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NOTENOTE

Monteringsorderbokföring baserad på samma principer som när du bokför de liknande aktiviteterna
försäljningsorder och produktionförbrukning/utflöde. Principerna kombineras genom att monteringsorder har
sitt eget användargränssnitt för bokföring, liknande det för försäljningsorder, medan den faktiska
transaktionsbokföringen sker i bakgrunden som direkta artikel- och resursjournalbokföringar, som det för
produktionsförbrukning, utflöde och kapacitet.

Precis som för produktionsorderbokföring konverteras de förbrukade resurserna och utflödas som
monteringsartikeln när monteringsordern har bokförts. Mer information finns i Designdetaljer: Bokföring av
produktionsorder Däremot är kostnadsflödet för monteringsorder mindre komplicerat, särskilt eftersom
bokföring av monteringskostnad endast uppstår en gång och därför inte genererar lager för produkter i arbete.

Följande journalbokföringar uppstår under monteringsorderbokföring:

Artikeljournalen bokför positiva artikeltransaktioner som representerar utflöde av monteringsartikeln från
monteringsorderhuvudet.
Artikeljournalen bokför negativa artikeltransaktioner som representerar förbrukningen av
monteringkomponenter från monteringsorderraderna.
Resursjournalen bokför förbrukningen av monteringsresurser (tidsenheter), från monteringsorderraderna.
Kapacitetsjournalen bokför värdetransaktioner som avser resursförbrukningen från
monteringsorderraderna.

Följande diagram visar strukturen på artikel- och resurstransaktioner som kommer från
monteringsorderbokföring.

Maskinen och produktionsgrupper inkluderas för att visa att kapacitetstransaktioner skapas från både produktion och
montering.

Följande diagram visar hur monteringsdata flödar till transaktioner under bokföringen:



Bokföringssekvens

ÅTGÄRD DESCRIPTION

initialisera bokföring 1. Gör inledande kontroller.
2. Lägg till bokföringsnumret och ändra
monteringsorderhuvudet.
3. Släpp monteringsordern.

Bokföring av en monteringsorder uppstår i följande ordning:

1. Monteringsorderraderna är bokförda.
2. Monteringsorderhuvudet bokförs.

Följande tabell skisserar sekvensen med åtgärder.



Post

ÅTGÄRD DESCRIPTION

IMPORTANTIMPORTANT

Kostnadsjustering

1. Skapa det bokförda monteringsorderhuvudet.
2. Kopiera kommentarsrader.
3. Bokför monteringsorderrader (förbrukning):

4. Bokför monteringsorderhuvudet (utflöde).

a. Skapa en statussida för att beräkna
monteringsförbrukning.

b. Få det återstående antalet som
artikeljournalraden ska baseras på.

c. Återställ förbrukade och återstående
kvantiteter.

d. För monteringsorderrader av typen Artikel:

e. För monteringsorderrader av typen Resurs:

f. Överför fältvärden från monteringsorderraden
till en nyligen skapad och bokförd
monteringsorderrad.

a. Fyll i fälten för varje artikeljournalrad.
b. Överför reservationer till

artikeljournalraden.
c. Bokför artikeljournalraden för att

skapa artikeltransaktionerna.
d. Skapa distributionslagerjournalraderna

och bokför dem.

a. Fyll i fälten för varje artikeljournalrad.
b. Bokför artikeljournalraden. Det skapar

kapacitetstransaktioner.
c. Skapa och bokför resursjournalraden.

a. Fyll i fälten för varje artikeljournalrad.
b. Överför reservationer till artikeljournalraden.
c. Bokför artikeljournalraden för att skapa

artikeltransaktionerna.
d. Skapa distributionslagerjournalraderna och

bokför dem.
e. Återställ monteringsantalet och den

återstående kvantiteten.

Till skillnad från utflöde från produktion, som bokförs med förväntad kostnad, bokförs monteringsutflöde med faktisk
kostnad.

När en monteringsorder bokförs, vilket betyder att komponenter (material) och resurser monteras till en ny
artikel, kommer det vara möjligt att bestämma den faktiska kostnaden för monteringsartikeln och den faktiska
lagerkostnaden för de ingående komponenterna. Det kan uppnås genom att flytta fram kostnader från de
bokförda transaktionerna för källan (komponenter och resurser) till destinationens bokförda transaktioner
(monteringsartikeln). Speditionen av kostnader sker genom att beräkna och skapa nya transaktioner som kallas
justeringstransaktioner som blir associerade med destinationstransaktionerna.

Monteringskostnaderna som ska flyttas fram identifieras med detekteringsmekanismen Ordernivå. Information
om andra identifieringsmetoder för justering finns i detaljer : kostnadsjustering.



Identifiera justeringenIdentifiera justeringen

Utföra justeringenUtföra justeringen

NOTENOTE

Monteringkostnader är alltid faktiska

Funktionen för ordernivåidentifiering används i konverteringscenarion, produktion och montering. Funktionen
fungerar så här :

Kostnadsjustering upptäcks genom att markera ordern när ett material/en resurs bokförs som
förbrukad/använd.
Kostnader speditioneras genom att använda kostnaderna från material/resurs till de utflödetransaktioner
som är kopplade till samma order.

Följande grafik visar strukturen för justeringstransaktionen och hur monteringskostnader justeras.

Distribution av identifierade justeringar från material- och resurskostnader till
monteringsutflödetransaktionerna utförs av batchjobbet Justera kost. - artikeltrans.. Den innehåller
funktionen Gör justeringar på flera nivåer som består av följande två element:

Gör monteringsorderjustering – som flyttar fram kostnad från material och resursförbrukning till
monteringsutflödestransaktionen. Rad 5 och 6 i algoritmen nedan ansvarar för det.
Gör justeringar på en nivå – som flyttar fram kostnader för enskilda artiklar med deras värderingsprincip.
Rad 9 och 10 i algoritmen nedan ansvarar för det.

Elementet Gör PIA-justeringar, på rad 7 och 8, är ansvarigt för att flytta fram produktionsmaterial och
kapacitetsanvändning till utflödet av oavslutade produktionsorder. Det används inte när du justerar
monteringsorderkostnader eftersom PIA-konceptet inte gäller för montering.

För mer information om hur kostnader från produktion och montering bokförs i redovisningen, se
Designdetaljer: Lagerbokföring.

Begreppet produkter i arbete (PIA) tillämpas inte i monteringsorderbokföring. Monteringkostnader bokförs
bara som faktiska kostnader, aldrig som förväntade kostnader. Mer information finns i Designdetaljer: Bokföring
av förväntad kostnad



ENHET TYP BOKFÖRINGSMALL
REDOVISNINGS-
PRODUKTBOKFÖRINGSMALL

Monteringsorderhuvud Artikel Lagerbokföringsmall Redovisnings-
Produktbokföringsmall

Monteringsorderrad Artikel Lagerbokföringsmall Redovisnings-
Produktbokföringsmall

Monteringsorderrad Resurs Redovisnings-
Produktbokföringsmall

Montering mot kundorder

Se även

Det aktiveras av följande datastruktur.

I fältet Typ på artikeljournalrader i tabellerna Kapacitetstrans. och Värdetransaktion används Resurs för
att identifiera monteringresurstransaktioner.
I fältet Artikeltransaktionstyp på artikeljournalrader i tabellerna Kapacitetstrans. och Värdetransaktion
används Monteringsutflöde och Monteringsförbrukning för att identifiera
utflödesmonteringsartikeltransaktionerna och de förbrukade monteringskomponenttransaktionerna.

Dessutom fylls bokföringsmallfält på monteringsorderhuvuden och monteringsorderrader i som standard enligt
följande.

Därmed bokförs endast faktiska kostnader till redovisningen, och inga interimskonton fylls i från
monteringsorderbokföring. Mer information finns i detaljer : konton i redovisningen.

Artikeltransaktionen som är resultatet av att bokföra en försäljning med montering mot kundorder är kopplad
till motsvarande artikeltransaktion för monteringsutflödet. Därefter hämtas kostnaden för en försäljning med
montering mot kundorder från monteringsordern som den kopplats till.

Artikeltransaktioner av typen Försäljning som kommer från bokföring av antalet för montering mot kundorder
markeras med Ja i fältet Montering mot kundorder.

Vid bokföring av försäljningsorderrader, där en del är lagerkvantitet och en annan del är antal för montering
mot kundorder resulterar i separata artikeltransaktioner, en för lagerkvantitet och en för antalet för montering
mot kundorder.

Designdetaljer: Lagerkalkylering
Designdetaljer: Bokföring av produktionsorder
Designdetaljer: Värderingsprinciper
Hantera lagerkostnader
Ekonomi
Arbeta med Business Central



Designdetaljer: Avstämning med redovisningen
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Batchjobbet Bokför lagerkostnad i redovisning.

Automatisk kostnadsbokföring

Kontotyper

När lagertransaktioner bokförs till exempel utleveranser, produktionsutflöde eller negativa justeringar registreras
antals- och värdeändringarna i lagret i artikeltransaktionerna respektive värdetransaktionerna. Nästa steg i
processen går ut på att bokföra lagervärdena på redovisningens lagerkonton.

Det finns två sätt att stämma av lagerredovisningen med redovisningen:

Manuellt genom att köra batch-jobbet Bokför lagerkostnad i redov..
Automatiskt, varje gång som du bokför en lagertransaktion.

När batch-jobbet Bokför lagerkostnad i redov. körs skapas redovisningstransaktionerna utifrån
värdetransaktioner. Du kan sammanställa redovisningstransaktioner för varje värdetransaktion, eller skapa
redovisningstransaktioner för varje kombination av bokföringsdatum, lagerställekod, lagerbokföringsmall,
generell rörelsebokföringsmall och generell produktbokföringsmall.

Bokföringsdatum för redovisningstransaktionerna anges till bokföringsdatumet för motsvarande
värdetransaktion, utom när värdetransaktionen infaller i en stängd bokföringsperiod. I det här fallet hoppas
värdetransaktionen över och du måste ändra antingen redovisningsinställningar eller användarinställningar för
att aktivera bokföring i datumintervallet.

När du kör batch-jobbet Bokför lagerkostnad i redov. kan du få fel på grund av med saknad inställning eller
inkompatibel dimensionsinställning. Om fel uppstår i batch-jobbets dimensionsinställning ersätter den dessa fel
och använder dimensionerna för värdetransaktionen. För andra fel bokför batch-jobbet inte värdetransaktionerna
och anger dem vid slutet av rapporten i avsnittet Transaktioner som hoppats över. För att bokföra de här
transaktionerna måste du först lösa felen. Om en lista över felen ska visas innan batch-jobbet för bokföring ska
köras kan rapporten Bokför lagerkostnad i redovisning. Alla fel som inträffar under testbokföringen visas i en
lista i testrapporten. Därefter går det att korrigera felen och köra batch-jobbet för bokföringen av lagerkostnaden
utan att transaktioner hoppas över.

Om du vill göra så att kostnadsbokföringen till redovisningen körs automatiskt när du bokför en lagertransaktion
markerar du kryssrutan Automatisk kostnadsbokföring på sidan Lagerinställning. Bokföringsdatumet för
redovisningstransaktionen är detsamma som bokföringsdatumet för artikeltransaktionen.

Under avstämning bokförs lagervärden i lagerkontot i balansräkningen. Samma belopp, men med omvänt
tecken, bokförs på det relevanta motkontot. Vanligtvis är motkontot ett resultaträkningkonto. Men när du bokför
direkt kostnad som hör till förbrukning eller utflöde är motkontot ett balansräkningskonto. Typen av
artikeltransaktion och värdetransaktionen avgör vilket redovisningskonto att bokföra på.

Transaktionstypen anger vilket redovisningskonto att bokföra på. Det bestäms antingen av antalets tecken i
artikeltransaktionen eller det värderade antalet i värdetransaktionen, eftersom antalen har alltid samma tecken.
En försäljningspost med ett positivt antal beskriver till exempel en lagerminskning som orsakas av en försäljning,
och en försäljningstransaktion med ett negativt antal beskriver en lagerökning som orsakas av en
försäljningsretur.



ExempelExempel

INSTÄLLNINGSFÄLT VÄRDE

Värderingsprincip Standard

Standardkostnad 1,00 SEK

Omkostnad 0,02 SEK

INSTÄLLNINGSFÄLT VÄRDE

Värderingsprincip Standard

Standardkostnad 150,00 SEK

Omkostnad 25,00 SEK

INSTÄLLNINGSFÄLT VÄRDE

A-pris senaste inköp 2,00 SEK

Omkostnad % 10

Sc e n a r i oSc e n a r i o

Följande exempel visar en cykelkedja som tillverkas av inköpta länkar. I det här exemplet visas hur de olika
redovisningskontotyperna används i ett typiskt scenario.

Kryssrutan Förväntad kost.bokf. i redovisningen på sidan Lagerinställningar är markerad i och följande
inställning har definierats.

Följande tabell visar hur länken ställs in på artikelkortet.

Följande tabell visar hur kedjan ställs in på artikelkortet.

Följande tabell visar hur länken produktionsgruppen ställs in på produktionsgruppskortet.

1. Användaren köpen 150 länkar och bokför inköpsordern som inlevererad. (Inköp)

2. Användaren bokför inköpsordern som fakturerad. Det skapas ett omkostnadsbelopp på BVA 3,00 som ska
fördelas och ett avvikelsebelopp på BVA 18,00. (Inköp)

a. Interimskontona rensas. (Inköp)
b. Direkt kostnad bokförs. (Inköp)
c. Indirekt kostnad beräknas och bokförs. (Inköp)
d. Inköpsvariansen beräknas och bokförs (endast för standardkostnadobjekt). (Inköp)

3. Användaren säljer en kedja och bokför försäljningsordern som levererad. (Försäljning)

4. Användaren bokför försäljningsordern som fakturerad. (Försäljning)

a. Interimskontona rensas. (Försäljning)

b. Kostnaden för sålda varor (KSV) bokförs. (Försäljning)



5. Användaren bokför förbrukning av 150 länkar, som är antalet länkar som används för att producera en
kedja. (Förbrukning, material)

6. Produktionsgruppen använde 60 minuter för att producera kedjan. Användaren bokför
konverteringskostnaden. (Förbrukning, Kapacitet)

a. Direkta kostnader bokförs. (Förbrukning, Kapacitet)

b. Indirekta kostnader beräknas och bokförs. (Förbrukning, Kapacitet)

7. Användaren bokför förväntade kostnaden för en kedja. (Utflöde)

8. Användaren avslutar produktionsordern och kör batch-jobbet Justera kost. - artikel trans. (Utflöde)

NOTENOTE

a. Interimskontona rensas. (Utflöde)

b. Den direkta kostnaden överförs från PIA-kontot till lagerkontot. (Utflöde)

c. Den indirekta kostnaden (omkostnader) överförs från kontot för indirekt kostnad till lagerkontot.
(Utflöde)

d. Det resulterar i ett avvikelsebelopp på BVA 157,00. Varianser beräknas endast för
standardkostnadobjekt. (Utflöde)

För enkelhets skull visas bara ett varianskonto. I verkligheten finns fem olika konton:

Materialvarians
Kapacitetsvarians
Kapacitetsomkostnadsvarians
Legotillverkning varians
Produktionsomkostnadsvarians

9. Användaren omvärderar kedjan från BVA 150,00 till BVA 140,00.



Se även

(Justering/Omvärdering/Avrundning/Överföring)

För mer information om sambandet mellan kontotyperna och de olika typerna av värden, se Designdetaljer:
Konton i redovisningen.

Designdetaljer: Lagerkalkylering
Designdetaljer: Bokföring av förväntad kostnad
Designdetaljer: kostnadsjustering Hantera lagerkostnader
Ekonomi
Arbeta med Business Central
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Från inventeringstransaktioner

ARTIKELTRANSAK
TIONSTYP VÄRDETRANS.TYP VARIANSTYP

FÖRVÄNTAD
KOSTNAD KONTO BALANSKONTO

Inköp Direkt kostnad Ja Lager (interim) Lagerbokf.
(interim)

Inköp Direkt kostnad Nr Lagersaldo Direkt kostnad
kopplad

Inköp Indirekt kostnad Nr Lagersaldo Omkostnader
kopplade

Inköp Varians Inköp Nr Lagersaldo Inköpsvarians

Inköp Omvärdering Nr Lagersaldo Lagerjustering

Inköp Avrundning Nr Lagersaldo Lagerjustering

Försäljning Direkt kostnad Ja Lager (interim) KSV (interim)

Försäljning Direkt kostnad Nr Lagersaldo KSV

Försäljning Omvärdering Nr Lagersaldo Lagerjustering

Försäljning Avrundning Nr Lagersaldo Lagerjustering

Positiv
justering,Negativ
justering,Överföri
ng

Direkt kostnad Nr Lagersaldo Lagerjustering

Positiv
justering,Negativ
justering,Överföri
ng

Omvärdering Nr Lagersaldo Lagerjustering

Om du vill stämma av lager- och kapacitetstransaktioner med redovisningen, bokförs de relaterade
värdetransaktionerna på olika redovisningskonton. Mer information finns i detaljer : avstämning med
redovisningen.

Följande tabell visar relationen mellan olika typer av lagervärdetransaktioner och konton och motkonton i
redovisningen.



Positiv
justering,Negativ
justering,Överföri
ng

Avrundning Nr Lagersaldo Lagerjustering

(Produktion)
Förbrukning

Direkt kostnad Nr Lagersaldo PIA

(Produktion)
Förbrukning

Omvärdering Nr Lagersaldo Lagerjustering

(Produktion)
Förbrukning

Avrundning Nr Lagersaldo Lagerjustering

Monteringsförbr
ukning

Direkt kostnad Nr Lagersaldo Lagerjustering

Monteringsförbr
ukning

Direkt kostnad Nr Direkt kostnad
kopplad

Lagerjustering

Monteringsförbr
ukning

Indirekt kostnad Nr Omkostnader
kopplade

Lagerjustering

(Produktions)utfl
öde

Direkt kostnad Ja Lager (interim) PIA

(Produktions)utfl
öde

Direkt kostnad Nr Lagersaldo PIA

(Produktions)utfl
öde

Indirekt kostnad Nr Lagersaldo Omkostnader
kopplade

(Produktions)utfl
öde

Varians Material Nr Lagersaldo Materialvarians

(Produktions)utfl
öde

Varians Kapacitet Nr Lagersaldo Kapacitetsvarians

(Produktions)utfl
öde

Varians Legotillverkning Nr Lagersaldo Legotillverkning
varians

(Produktions)utfl
öde

Varians Kapacitetsomkos
tnader

Nr Lagersaldo Kapacitetsomkos
tnader varians

(Produktions)utfl
öde

Varians Produktionsomk
ostnader

Nr Lagersaldo Prod.- och
omkostnadsvaria
ns

(Produktions)utfl
öde

Omvärdering Nr Lagersaldo Lagerjustering

(Produktions)utfl
öde

Avrundning Nr Lagersaldo Lagerjustering

ARTIKELTRANSAK
TIONSTYP VÄRDETRANS.TYP VARIANSTYP

FÖRVÄNTAD
KOSTNAD KONTO BALANSKONTO



Monteringsutflö
de

Direkt kostnad Nr Lagersaldo Lagerjustering

Monteringsutflö
de

Omvärdering Nr Lagersaldo Lagerjustering

Monteringsutflö
de

Indirekt kostnad Nr Lagersaldo Omkostnader
kopplade

Monteringsutflö
de

Varians Material Nr Lagersaldo Materialvarians

Monteringsutflö
de

Varians Kapacitet Nr Lagersaldo Kapacitetsvarians

Monteringsutflö
de

Varians Kapacitetsomkos
tnader

Nr Lagersaldo Kapacitetsomkos
tnader varians

Monteringsutflö
de

Varians Produktionsomk
ostnader

Nr Lagersaldo Prod.- och
omkostnadsvaria
ns

Monteringsutflö
de

Avrundning Nr Lagersaldo Lagerjustering

ARTIKELTRANSAK
TIONSTYP VÄRDETRANS.TYP VARIANSTYP

FÖRVÄNTAD
KOSTNAD KONTO BALANSKONTO

Från kapacitetstransaktioner

ARBETSTYP
KAPACITETSTRANS.
TYP VÄRDETRANS.TYP KONTO BALANSKONTO

Montering Resurs Direkt kostnad Direkt kostnad
kopplad

Lagerjustering

Montering Resurs Indirekt kostnad Omkostnader
kopplade

Lagerjustering

Produktion Maskingrupp/Produk
tionsgrupp

Inköpskostnad PIA-konto Direkt kostnad
kopplad

Produktion Maskingrupp/Produk
tionsgrupp

Indirekt kostnad PIA-konto Omkostnader
kopplade

Monteringkostnader är alltid faktiska

Följande tabell visar relationen mellan olika typer av kapacitetvärdetransaktioner och konton och motkonton i
redovisningen. Kapacitetstransaktioner representerar arbetstid som förbrukats vid monterings- eller
produktionsarbete.

Som visas i tabellen ovan visas inte bokföringar av montering i interimskonton. Det beror på att konceptet med
produkter i arbete (PIA) inte är tillämpligt i monteringsutflödesbokföring, till skillnad från i
produktionsutflödesbokföring. Monteringkostnader bokförs bara som faktiska kostnader, aldrig som förväntade
kostnader.



Beräknar antal att bokföra i redovisningen

KOSTNADSTYP BERÄKNING

Faktisk kostnad Kost.belopp (aktuellt) - kostnad bokförd i redovisningen.

Förväntad kostnad Kost.belopp (förväntat) – Förväntad kost. bokf. i redov.

Se även

Mer information finns i Designdetaljer: Bokföring av monteringsorder

Följande fält i tabellen Värdetransaktion används för att beräkna det förväntade kostnadsbeloppet som har
bokförts i redovisningen:

Kost.belopp (aktuellt)
Kostnad bokförd i redov.
Kost.belopp (förväntat)
Förväntad kost. bokf. i redov.

Följande tabell visar hur beloppen att bokföra i redovisningen beräknas för de två olika kostnadstyperna.

Designdetaljer: Lagerkalkylering
Designdetaljer: Lagerbokföring
Designdetaljer: Bokföring av förväntad kostnad
Hantera lagerkostnader
Ekonomi
Arbeta med Business Central



Designdetaljer: Lagervärdering
2019-10-14 • 2 minutes to read

Lagervärdering - rapport

IMPORTANTIMPORTANT

IMPORTANTIMPORTANT

Lagervärdering - PIA-rapport

Lagervärdering XE är fastställandet av kostnaden som tilldelats en lagerartikel, som uttryckt i följande ekvation.

Slutlager = startlager + nettoinköp – kostnaden för sålda varor

Beräkningen av lagervärderingen använder fältet Kost.belopp (aktuellt) i värdetransaktionerna för artikeln.
Transaktionerna klassificeras efter transaktionstypen XE "transaktionstyp" som motsvarar kostnadskomponenter,
direkt kostnad, indirekt kostnad, avvikelse, omvärdering och avrundning. Mer information finns i Designdetaljer:
kostnadskomponenter.

Transaktioner har kopplats mot varandra, antingen av fasta kopplingar XE "koppling; fast" eller enligt det allmänna
antagandet om kostnadsflöde som definieras av värderingsprincipen XE "princip; kostnad" XE "kostnadsprincip"
En transaktion med lagerminskning kan kopplas till flera ökningar med olika bokföringsdatum och eventuellt olika
anskaffningskostnader XE "anskaffningskostnader". Mer information finns i Designdetaljer: Artikelkoppling.
Därför baseras beräkningen av lagervärdet XE "Lagervärde" för ett givet datum på summan av positiva och
negativa värdetransaktioner.

För att beräkna lagervärdet i rapporten Lagervärdering börjar rapporten med att beräkna värdet för artikelns
lager på ett visst startdatum. Det lägger till värdet av lagerökningar och subtraherar sedan värdet av
lagerminskningar upp till ett visst slutdatum. Slutresultatet är lagervärdet på slutdatumet. Rapporten beräknar
dessa värden genom att summera värdena i fältet Kost.belopp (aktuellt) i värdetransaktionerna, med hjälp av
bokföringsdatum som filter.

I den utskrivna rapporten visas alltid faktiska belopp, d.v.s. kostnaden för transaktioner som har bokförts som
fakturerade. Om du markerar fältet Ta med förväntad kostnad på snabbfliken Alternativ visas även den förväntade
kostnaden för transaktioner som har bokförts som inlevererade eller utlevererade.

Värden i den rapporten Lagervärdering stäms av med lagerkontot i redovisningen vilket betyder att värdetransaktionerna
i fråga har bokförts i redovisningen.

Beloppen i kolumnerna Värde i rapporten baseras på bokföringsdatumet för transaktioner för en artikel.

Ett produktionsföretag måste bestämma värdet av tre typer av lager:

Råmateriallager
PIA-lager
Färdiga varor i lager

Värdet i PIA-lagret bestäms av efterföljande ekvation:

Avslutande PIA-lager = Start-PIA-lager + produktionskostnader – kostnaden för tillverkade varor



Se även

När det gäller inköpt lager utgör värdetransaktioner grunden för lagervärderingen. Beräkningen görs med hjälp
av värdena i fältet Kost.belopp (aktuellt) för artikel- och kapacitetvärdetransaktionerna som är kopplade till en
produktionsorder.

Avsikten med PIA-lagervärderingen är att fastställa värdet för artiklarna vars tillverkning ännu inte har slutförts
på ett givet datum. Därför baseras PIA-lagervärdet på de värdetransaktioner som är kopplade till förbrukningen
och kapacitetstransaktionerna. Förbrukningstransaktioner måste vara helt fakturerade vid datumet för
värderingen. Därför visar rapporten Lagervärdering - PIA kostnaderna som representerar PIA-lagervärdet i två
kategorier : förbrukning och kapacitet.

Designdetaljer: Avstämning med redovisningen
Designdetaljer: Omvärdering
Designdetaljer: Bokföring av produktionsorder Hantera lagerkostnader
Ekonomi
Arbeta med Business Central



Designdetaljer: Omvärdering
2019-10-14 • 6 minutes to read

Beräknar antal som kan omvärderas

NOTENOTE

ExempelExempel

BOKFÖRINGSDATUM ARTIKEL TRANSAKTIONSTYP ANTAL LÖPNR

01-01-20 LÄNK Inköp 150 1

Du kan omvärdera lagret utifrån den värderingsbas som bäst återspeglar lagervärdet. Du kan också bakåtdatera
en omvärdering, så att kostnaden för sålda varor (KSV) uppdateras korrekt för artiklar som redan har sålts.
Artiklar som använder värderingsprincipen Standard, som inte har fakturerats helt, kan också omvärderas.

I Business Central stöds följande flexibilitet för omvärdering:

Det antal som kan omvärderas kan beräknas för vissa datum, även bakåt i tid.
För artiklar som använder värderingsprincipen Standard tas förväntade kostnadstransaktioner med i
omvärderingen.
Lagerminskningar som påverkas av omvärdering har identifierats.

Det antal som kan omvärderas är det återstående antal på lagret som är tillgängligt för omvärdering på ett givet
datum. Det beräknas som totalsumma av antalet fullständigt fakturerade artikeltransaktioner som har ett
bokföringsdatum som är lika med eller tidigare än omvärderingbokföringsdatumet.

Artiklar som använder värderingsprincipen Standard hanteras på annat sätt när du beräknar det omvärderingsbara antalet
per artikel, lagerställe och variant. Antal och värden i artikeltransaktioner som inte har fakturerats helt ingår i det antal som
kan omvärderas.

När en omvärdering har bokförts kan du bokföra en lagerökning eller en minskning med ett bokföringsdatum
som kommer före omvärderingsbokföringsdatumet. Emellertid påverkas inte antalet av omvärderingen. För att
balansera lagret beaktas endast det ursprungliga antal som kan omvärderas.

Eftersom omvärderingen kan göras vilket datum som helst, måste du ha regler för när en artikel anses vara en del
av lagret från en ekonomisk synvinkel. Till exempel, när artikeln finns i lager och när artikeln är produkter i arbete
(PIA).

Följande exempel visar när en PIA-artikel övergår till att bli en del av lagret. Följande exempel baseras på
produktionen av en kedja med 150 länkar.

1Q: Användaren bokför de inköpta länkarna som inlevererade. Följande tabell visar den resulterande
artikeltransaktionen.



NOTENOTE

BOKFÖRINGSDAT
UM

TRANSAKTIONSTY
P

VÄRDERINGSDAT
UM

KOST.BELOPP
(AKTUELLT)

ARTIKELTRANS.LÖ
PNR LÖPNR

01-15-20 Inköpskostnad 01-01-20 150.00 1 1

BOKFÖRINGSDATUM ARTIKEL TRANSAKTIONSTYP ANTAL LÖPNR

02-01-20 LÄNK Förbrukning -150 1

BOKFÖRINGSDAT
UM

TRANSAKTIONSTY
P

VÄRDERINGSDAT
UM

KOST.BELOPP
(AKTUELLT)

ARTIKELTRANS.LÖ
PNR LÖPNR

02-01-20 Inköpskostnad 02-01-20 -150.00 2 2

BOKFÖRINGSDATUM ARTIKEL TRANSAKTIONSTYP ANTAL LÖPNR

02-15-20 KEDJA Utflöde 1 3

BOKFÖRINGSDAT
UM

TRANSAKTIONSTY
P

VÄRDERINGSDAT
UM

KOST.BELOPP
(AKTUELLT)

ARTIKELTRANS.LÖ
PNR LÖPNR

01-15-20 Inköpskostnad 01-01-20 150.00 2 2

02-01-20 Inköpskostnad 02-01-20 -150.00 2 2

02-15-20 Inköpskostnad 02-15-20 150.00 3 3

Förväntade kostnader i omvärdering

Nu finns en artikel som använder värderingsprincipen Standar, tillgänglig för omvärdering.

1V : Användaren bokför de inköpta länkarna som fakturerade och länkarna blir en del av lagret, från en ekonomisk
synvinkel. Följande tabell visar de resulterande värdetransaktionerna.

2Q + 2V : Användaren bokför de inköpta länkarna som förbrukade för produktionen av järnkedjan. Från en
ekonomisk synvinkel blir länkarna en del av PIA-lagret. Följande tabell visar den resulterande
artikeltransaktionen.

Följande tabell visar den resulterande värdetransaktionen.

Värderingsdatum anges till datumet för förbrukningsbokföringen (02-01-20), som en vanlig lagerminskning.

3Q: Användaren bokför kedjan som utflöde och avslutar produktionsordern. Följande tabell visar den
resulterande artikeltransaktionen.

3V : Användare kör batch-jobbet Justera kost. - artikeltran. som bokför kedjan som fakturerad för att ange att all
materialförbrukning har förbrukats helt. Från en ekonomisk synvinkel är länkarna inte längre en del av PIA-lagret
när utflödet faktureras och justeras fullständigt. Följande tabell visar de resulterande värdetransaktionerna.

Det antal som kan omvärderas XE "antal som kan omvärderas" XE "Antal;kan omvärderas" beräknas som
summan av antalet XE "antal" för fullständigt fakturerade XE "faktura" artikeltransaktioner XE "artikeltransaktion"
med bokföringsdatum samtidigt som eller tidigare än datumet för omvärderingen XE "omvärdering". Det betyder



NOTENOTE

ExempelExempel

STEG
BOKFÖRING
SDATUM

TRANSAKTI
ONSTYP

VÄRDERING
SDATUM

KOST.BELOP
P
(FÖRVÄNTAT
)

KOST.BELOP
P
(AKTUELLT)

ARTIKELTRA
NS.LÖPNR LÖPNR

1. 01-15-20 Inköpskost
nad

01-15-20 300.00 0,00 1 1

2. 01-20-20 Omvärderin
g

01-20-20 150.00 0,00 1 2

3.a. 01-15-20 Inköpskost
nad

01-15-20 -300.00 0,00 1 3

3.b. 01-15-20 Omvärderin
g

01-20-20 -150.00 0,00 1 4

att när vissa artiklar har inlevererats/levererats men inte fakturerats kan deras lagervärde inte beräknas XE
"Lagervärde". Artiklar som använder värderingsprincipen Standard begränsas inte i detta avseende. XE ”värde”

En annan typ av förväntad kostnad som kan omvärderas är PIA-lagret, enligt vissa regler. Mer information finns i avsnittet
“PIA Lager - omvärdering” i den här artikeln.

När du beräknar det omvärderingsbara antalet för artiklar som använder värderingsprincipen Standard, tas
artikeltransaktioner med som inte har fakturerats helt och ingår i beräkningen. Dessa transaktioner omvärderas
sedan när du bokför omvärderingen. När du fakturerar den omvärderade transaktionen skapas följande
värdetransaktioner :

Den vanliga fakturerade värdetransaktionen med transaktionstypen Direkt kostnad. Kostnadsbeloppet för
den här transaktionen är den direkta kostnaden från källraden.
En värdetransaktion med transaktionstypen Varians. Den här transaktionen registrerar skillnaden mellan det
fakturerade kostnaden och den omvärderade standardkostnaden.
En värdetransaktion med transaktionstypen Omvärdering. Den här transaktionen registrerar återföringen av
omvärdering av den förväntade kostnaden.

Följande exempel, baserat på produktionen av kedjan i föregående exempel, visar hur de tre typerna av
transaktioner skapas. Det baseras på följande scenario:

1. Användaren bokför de inköpta länkarna som inlevererade med en styckkostnad på BVA 2,00.

2. Användaren bokför sedan en omvärdering av länkarna med en ny styckkostnad på BVA 3,00 som
uppdaterar standardkostnaden till BVA 3,00.

3. Användaren bokför det ursprungliga inköpet av länkarna som fakturerat, vilket skapar följande:

a. En fakturerad värdetransaktion med transaktionstypen Direkt kostnad.
b. En värdetransaktion med transaktionstypen Omvärdering för att registrera återföringen av

omvärderingen av förväntade kostnader.
c. En värdetransaktion med transaktionstypen Varians som registrerar skillnaden mellan den fakturerade

kostnaden och den omvärderade standardkostnaden.
Följande tabell visar de resulterande värdetransaktionerna.



3.c. 01-15-20 Varians 01-15-20 0,00 450.00 1 5

STEG
BOKFÖRING
SDATUM

TRANSAKTI
ONSTYP

VÄRDERING
SDATUM

KOST.BELOP
P
(FÖRVÄNTAT
)

KOST.BELOP
P
(AKTUELLT)

ARTIKELTRA
NS.LÖPNR LÖPNR

Fastställa om en lagerminskning påverkas av omvärderingen

SCENARIO LÖPNR TIDSPLAN PÅVERKAT AV OMVÄRDERING

A Tidigare än
omvärderingstransaktionsnu
mmer

Tidigare än
omvärderingbokföringsdatu
m

Nej

B Tidigare än
omvärderingstransaktionsnr.

Lika med
omvärderingbokföringsdatu
met

Nej

L Tidigare än
omvärderingstransaktionsnr.

Senare än
omvärderingbokföringsdatu
m

Ja

D Senare än
omvärderingstransaktionsnr.

Tidigare än
omvärderingbokföringsdatu
m

Ja

Ö Senare än
omvärderingstransaktionsnr.

Lika med
omvärderingbokföringsdatu
met

Ja

K Senare än
omvärderingstransaktionsnr.

Senare än
omvärderingbokföringsdatu
m

Ja

ExempelExempel

Datumet för bokföringen eller omvärderingen används för att bestämma om en lagerminskning påverkas av en
omvärdering.

Följande tabell visar de villkor som används för en artikel som inte använder värderingsprincipen Genomsnitt.

Följande exempel, som visar omvärdering av en artikel som använder FIFO-värderingsprincipen, baseras på
följande scenariot:

1. Den 01-01-20 bokför användaren ett inköp på 6 enheter.
2. Den 02-01-20 bokför användaren en försäljning på 1 enhet.
3. Den 03-01-20 bokför användaren en försäljning på 1 enhet.
4. Den 04-01-20 bokför användaren en försäljning på 1 enhet.
5. Den 03-01-20 beräknar användaren lagervärdet för artikeln och bokför en omvärdering av artikelns

styckkostnad från BVA 10,00 till BVA 8,00.
6. Den 02-01-20 bokför användaren en försäljning på 1 enhet.
7. Den 03-01-20 bokför användaren en försäljning på 1 enhet.
8. Den 04-01-20 bokför användaren en försäljning på 1 enhet.
9. Användaren kör batch-jobbet Justera kost. - artikeltrans.



SCENARIO
BOKFÖRING
SDATUM

TRANSAKTI
ONSTYP

VÄRDERING
SDATUM ANTAL

KOST.BELOP
P
(AKTUELLT)

ARTIKELTRA
NS.LÖPNR LÖPNR

01-01-20 Inköp 01-01-20 6 60,00 1 1

03-01-20 Omvärderin
g

03-01-20 4 -8.00 1 5

A 02-01-20 Försäljning 02-01-20 -1 -10.00 2 2

B 03-01-20 Försäljning 03-01-20 -1 -10.00 3 3

L 04-01-20 Försäljning 04-01-20 -1 -10.00 4 4

04-01-20 Försäljning 04-01-20 -1 2,00 4 9

D 02-01-20 Försäljning 03-01-20 -1 -10.00 5 6

02-01-20 Försäljning 03-01-20 -1 2,00 5 10

Ö 03-01-20 Försäljning 03-01-20 -1 -10.00 6 7

03-01-20 Försäljning 03-01-20 -1 2,00 6 11

K 04-01-20 Försäljning 04-01-20 -1 -10.00 7 8

04-01-20 Försäljning 04-01-20 -1 2,00 7 12

PIA - Omvärdering av lager

C a u t i o nC a u t i o n

Följande tabell visar de resulterande värdetransaktionerna.

Omvärdering av PIA-lagret betyder omvärdering av komponenter som är registrerade som en del av PIA-lagret
vid tidpunkten för omvärdering.

Med det i åtanke är det viktigt att skapa regler för när en artikel anses vara en del av PIA-lagret från en ekonomisk
synvinkel. I Business Central finns följande regler:

En inhandlad komponent blir en del av råmateriallagret från tidpunkten då ett inköp bokförs som fakturerat.
Den inköpta/detaljmonterade komponenten ingår i PIA-lagret från tidpunkten då dess förbrukning bokförs i
samband med en produktionsorder.
En inköpt/detaljmonterad komponent ingår i PIA-lagret tills en produktionsorder (tillverkad artikel) faktureras.

Sättet som värderingsdatumet för värdetransaktionen av förbrukning har angetts följer samma regler som för
icke-PIA-lager. Mer information finns i avsnittet "Fastställa om en lagerminskning påverkas av omvärderingen" i
det här avsnittet.

PIA-lagret kan omvärderas förutsatt att omvärderingdatumet inte är tidigare än bokföringsdatumet för
motsvarande artikeltransaktioner av typen Förbrukning, och förutsatt att motsvarande produktionsorder inte har
fakturerats ännu.

Rapporten Lagervärdering - PIA visar värdet för bokförda produktionsordertransaktioner och kan därför vara
lite förvirrande för PIA-artiklar som har omvärderats.



Se även
Designdetaljer: Lagerkalkylering
Designdetaljer: Värderingsprinciper
Designdetaljer: Lagervärdering Hantera lagerkostnader
Ekonomi
Arbeta med Business Central



Designdetaljer: Lagerstyrning
2019-10-14 • 2 minutes to read

I det här avsnittet

Denna dokumentation visar en översikt över begrepp och principer som används i
lagerstyrningsfunktioner i Business Central. Den förklarar designen bakom centrala
lagerfunktioner och hur lagerstyrning integreras med andra funktioner i försörjningskedjan.

För att skilja mellan de olika komplexitetsnivåerna i lagerstyrningen är dokumentationen uppdelad
i två allmänna grupper, grundläggande och avancerad lagerkonfigurationer, som anges med
avsnittsrubriker. Den här enkla differentieringen täcker olika komplexitetsnivåer som definieras av
produktpartiklar och lagerplatsinställningar. Mer information finns i Designdetaljer:
Lagerstyrningsinställningar.

Designdetaljer: Översikt över distributionslager
Designdetaljer: Lagerstyrningsinställningar
Designdetaljer: Ankommande distributionslagerflöde
Designdetaljer: Interna distributionslagerflöden
Designdetaljer: Disposition i distributionslagret
Designdetaljer: Avgående distributionslagerflöde
Designdetaljer: Integrering med lager



Designdetaljer: Översikt över distributionslager
2019-10-14 • 2 minutes to read

För att stödja den fysiska hanteringen av artiklar i zonen och på lagerplatsnivån måste all information spåras för
varje transaktion eller transport i distributionslagret. Det hanteras i tabellen Dist.lager transaktion. Varje
transaktion lagras i ett distributionslagerregister.

Distributionslagerdokument och en distributionslagerjournal används för att registrera artikeltransporter i
distributionslagret. Varje gång en artikel i distributionslagret flyttas, tas emot, förs in, plockas, utlevereras eller
justeras, registreras distributionslagertransaktioner för att lagra den fysiska informationen om zon, lagerplats och
antal.

Tabellen Lagerplatsinnehåll används för att hantera alla olika dimensioner av innehållet i en lagerplats per
artikel, t.ex enhet, maximal antal och lägsta antal. Tabellen Lagerplatsinnehåll innehåller även flödesfält till
distributionslagertransaktionerna, distributionslagerinstruktionerna och distributionslagerjournalraderna, som
säkerställer att tillgängligheten för en artikel per lagerplats och en lagerplats för en artikel kan beräknas snabbt.
Mer information finns i Designdetaljer: disposition i distributionslagret.

När artikeltransaktioner uppstår utanför distributionslagerenheten används en standardjusteringlagerplats per
lagerställe för att synkronisera distributionslagerposter med lagerposter. Under inventeringen av
distributionslagret registreras alla avvikelser mellan de beräknade och inventerade kvantiteterna på
justeringslagerplatsen och sedan bokförs de som korrigerande artikeltransaktioner. Mer information finns i
Designdetaljer: Integrering med lager

Följande illustration ger en översikt över typiska distributionslagerflöden.



Grundläggande eller avancerad lagerstyrning

NOTENOTE

Grundläggande gränssnittsdokument

Distributionslagerfunktion i Business Central kan implementeras i olika komplexitetsnivåer, beroende på ett
företag processer och ordervolym. Den huvudsakliga skillnaden är att aktiviteter utförs order-för-order i
grundläggande lagerstyrning, när de konsolideras för flera order i avancerad lagerstyrning.

För att skilja mellan de olika komplexitetsnivåerna refererar denna dokumentation till två allmänna benämningar,
grundläggande och avancerad lagerstyrning. Den här enkla differentieringen täcker flera olika komplexitetsnivåer
som definieras av produktpartiklar och lagerplatsinställningar, där var och en stöds av olika
användargränssnittsdokument . Mer information finns i Designdetaljer: Lagerstyrningsinställningar.

Den mest avancerade nivån av lagerstyrning kallas för ”WMS-installationer” i denna dokumentation, eftersom den här nivån
kräver den mest avancerade partikeln, lagerstyrningssystem (Warehouse Management Systems).

Följande olika användargränssnittsdokument används i grundläggande och avancerade lagerhantering.

Lagerinförsel
Lagerplockning
Lagertransport
Artikeljournal
Artikelgrupperingsjournal
(Olika rapporter)



Avancerade UI-dokument

TerminologiTerminologi

TERM DESCRIPTION

Ankommande flöde Artiklar som transporteras in till distributionslagerplatsen, till
exempel inköp och ankommande överföringar.

Internt flöde Artiklar som transporteras inom distributionslagerplatsen, till
exempel produktionskomponenter och utflöde.

Avgående flöde Artiklar som transporteras ut ur distributionslagerplatsen, till
exempel försäljningar och avgående överföringar.

Se även

Dist.lager inleverans
Artikelinförsel kalkylark
Dist.lager artikelinförsel
Plockningskalkylark
Dist.lager plockning
Transportkalkylark
Dist.lager transport
Intern dist.lager plockning
Intern dist.lager art.införsel<
lagerplatsuppläggningskalkylark
Lagerplatsinnehålluppl kalkylark
Dist.lager artikeljournal
Dist.lager Artikelgrupperingsjnl
(Olika rapporter)

Se respektive sidavsnitt för mer information om varje dokument.

För att anpassas till de ekonomiska begreppen för inköp och försäljningar refererar lagerdokumentationen för
Business Central till följande villkor för objektflöde i distributionslagret.

Designdetaljer: Lagerstyrning



Designdetaljer: Lagerstyrningsinställningar
2019-10-14 • 8 minutes to read

KOMPLEXITETSNIVÅ DESCRIPTION
ANVÄNDARGRÄNSSNI
TTSDOKUMENT CRONUS LAGERSTÄLLE

LÄGSTA
PARTIKELKRAV

1 Ingen tilldelad
distributionslagerakti
vitet.

Ta emot/leverera från
order.

Order BLÅ Grundläggande lager

2 Ingen tilldelad
distributionslagerakti
vitet.

Ta emot/leverera från
order.

Lagerplatskoden
krävs.

Order med
lagerplatskod

SILVER Grundläggande
lager/Lagerplats

Distributionslagerfunktion i Business Central innehåller olika nivåer av komplexitet, enligt definitionen av
licensbehörigheter i de offererade partiklarna. Nivån av komplexitet i en lagerlösning definieras i hög grad av
den lagerplatsinställningen på lagerställekort, som i sin tur är licenskontrollerat så att åtkomsten till
inställningsfält för lagerplatsen definieras av licensen. Dessutom ska kopplingsobjekten i licensen styra vilka
användargränssnittsdokument som ska användas för de distributionslageraktiviteter som stöds.

Följande lagerrelaterade partiklar finns:

Grundläggande lager (4010)
Lagerplats (4170)
Artikelinförsel (4180)
Dist.lager inleverans (4190)
Plockning (4200)
Distributionslagerutleverans (4210)
Lagerstyrningssystem (4620)
Intern plockning och artikelinförsel (4630)
Automatiskt datainsamlingssystem (4640)
Lagerplatsinställning (4660)

Läs mer om varje partikel i Business Central prislistor (kräver ett PartnerSource-konto).

Efterföljande tabell visar vilka partiklar som krävs för att definiera olika komplexitetsnivåer för
distributionslager, vilka användargränssnittsdokument som stöder varje nivå och vilka lagerställekoder som
avspeglar dessa nivåer i Business Central-demonstrationsdatabas.

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238341


3 

Observera: även om
inställningarna kallas
Begär plockning
och Begär
artikelinförsel kan
du fortfarande
bokföra inleveranser
och utleveranser
direkt från
affärskälldokument
på platser där du
markerar dessa
kryssrutor.

Grundläggande
distributionslagerakti
vitet, en order i
taget.

Ta emot/leverera
bokföring från
lagerartikelinförsel/pl
ockdokument. 

Lagerplatskoden
krävs.

Lagerartikelinförsel/la
gerförflyttning/lagerp
lockning med
lagerplatskod

(SILVER + Kräver
artikelinförsel eller
Kräver artikelinförsel)

Grundläggande
lager/Lagerplats/Artik
elinförsel/Plockning

4 Avancerad
distributionslagerakti
vitet, för flera order.

Konsoliderad
inleverans-
/leveransbokföring
baserad på
artikelinförsel-
/plockregistreringar
för distributionslager.

Distributionslagerinle
verans/Distributionsl
ager
artikelinförsel/Distrib
utionslagerplockning/
Distributionslagerutle
verans/Plockningskal
kylark

GRÖN Grundläggande
lager/Distributionslag
er
inleverans/Artikelinfö
rsel/Plockning/Distrib
utionslager
utleverans

5 Avancerad
distributionslagerakti
vitet, för flera order.

Konsoliderad
inleverans-
/leveransbokföring
baserad på
artikelinförsel-
/plockregistreringar
för distributionslager.

Lagerplatskoden
krävs.

Distributionslagerinle
verans/Distributionsl
ager
artikelinförsel/Distrib
utionslagerplockning/
Distributionslagerutle
verans/Plockningskal
kylark/Artikelinförselk
alkylark, men
lagerplatskod

(GRÖN + Lagerplats
obligatorisk)

Grundläggande
lager/Lagerplats/Distr
ibutionslager
inleverans/Artikelinfö
rsel/Plockning/Distrib
utionslager
utleverans

KOMPLEXITETSNIVÅ DESCRIPTION
ANVÄNDARGRÄNSSNI
TTSDOKUMENT CRONUS LAGERSTÄLLE

LÄGSTA
PARTIKELKRAV



6 

Obs! Den här nivån
kallas för "WMS”,
eftersom den kräver
den mest avancerade
partikeln,
lagerledningsystem
(Warehouse
Management
Systems).

Avancerad
distributionslagerakti
vitet för flera order

Konsoliderad
inleverans-
/utleveransbokföring
baserad på
artikelinförsels-
/plockregistreringar

Lagerplatskoden
krävs.

Kod för zon/klass är
valfritt.

Lagerarbetare som
styrs av arbetsflödet

Återanskaffningsplan
för binge

Lagerplatsordning

Konfiguration för
binge efter kapacitet

Skapa luckor

Distributionslagerinle
verans/Distributionsl
ager
artikelinförsel/Distrib
utionslagerplockning/
Dist.lager
transport/Plocknings
kalkylark/Artikelinförs
el kalkylark/Intern
dist.lager plockning
/intern artikelinförsel,
med
lagerplats/klass/zonk
od

Olika kalkylark för
lagerplatshantering

ADCS-skärmar

VIT Grundläggande
lager/Lagerplats/Artik
elinförsel/Inleverans
för
distr.lager/Plock/Utle
verans för
distr.lager/Administre
ringssystem för
lager/Internt plock
och
artikelinförsel/Lagerpl
atsinställningLagerpla
tsinställning

KOMPLEXITETSNIVÅ DESCRIPTION
ANVÄNDARGRÄNSSNI
TTSDOKUMENT CRONUS LAGERSTÄLLE

LÄGSTA
PARTIKELKRAV

Lagerplats och lagerplatsinnehåll

Se Designdetaljer: Ankommande distributionslagerflöde för exempel på hur användargränssnittsdokumenten
används per lagerkomplexitetsnivå.

En lagerplats är en lagringsenhet som har utformats för att innehålla åtskilda delar. Det är den minsta
behållarenheten i Business Central. Antalet artiklar på lagerplatser kallas för lagerplatsinnehåll. En sökning från
fältet Artikel eller fältet Lagerplatskod i ett distributionslagerrelaterat dokument visar den beräknade
tillgängligheten av artikeln på lagerplatsen.

Ett lagerplatsinnehåll kan få egenskapen Fast, Dedikerad eller Standard för att definiera hur lagerplatsinnehåll
kan användas. Lagerplatser utan dessa egenskaper kallas för flytande lagerplatser.

En fast lagerplats innehåller artiklar som har tilldelats till lagerplatskoden i fråga. Egenskapen Fast lagerplats
garanterar att även om lagerplatsinnehållet tillfälligt är tomt försvinner inte lagerplatsinnehållet, och
lagerplatsen väljs därför igen så snart den har fyllts på.

En dedikerad lagerplats med lagerplatsinnehåll som bara kan plockas för dedikerad resurs, till exempel en
maskingrupp, som använder lagerplatsen i fråga. Annat icke-plockningsinnehåll, t.ex antal som är avgående på
en leveransbokföring, kan fortfarande förbrukas från en dedikerad lagerplats. Endast lagerplatsinnehåll som
beaktas av algoritmen Skapa plockning skyddas i en dedikerad lagerplats.

Egenskapen Standardlagerplats används i systemet för att föreslå lagerplatser för distributionslageraktiviteter.
Vid WMS-lagerställen används inte egenskapen Standardlagerplats. På lagerställen där lagerplatser krävs
används egenskapen i ankommande flöden för att ange var artiklar ska placeras. I utgående arbetsflöden
används egenskapen för att ange varifrån artiklar ska hämtas.



NOTENOTE

Lagerplatstyp

LAGERPLATSTYP BESKRIVNING

INLEVNS Artiklar som har bokförts som inleveranser, men som ännu
inte har förts in.

UTLEVNS Artiklar som har plockats till utleveransrader, men som ännu
inte har bokförts som levererade.

ARTIKELINFÖRSEL Artiklar som normalt ska lagras i stora enheter, men som du
inte vill att programmet ska använda vid plockning. Eftersom
de här lagerplatserna inte används för plockning, varken för
produktionsorder eller utleveranser, kan användningen av en
lagerplats av typen Artikelinförsel vara begränsad, men den
är användbar om du har köpt ett stort antal artiklar.
Lagerplatser av den här typen bör alltid ha en låg
lagerplatsordning, så att när mottagna artiklar förs in, görs
det först med andra högprioriterade ARTINFPLOC-
lagerplatser som är kopplade till artikeln. Om du använder
den här typen av lagerplats måste du regelbundet utföra
återanskaffningar för lagerplatsen, så att de artiklar som
lagras där också är tillgängliga på lagerplatser av typen
ARTINFPLOC och PLOCKA.

PLOCKA Artikel som endast ska användas för plockning.
Återanskaffningen för de här lagerplatserna kan bara utföras
med transport, inte av artikelinförsel.

ARTINFPLOC Artiklar på lagerplatser som föreslås för både artikelinförsel-
och plockningsfunktioner. Lagerplatser av den här typen har
förmodligen olika lagerplatsordning. Du kan skapa
volymlagerplatser av den här typen med låg
lagerplatsordning jämfört med de vanliga
plocklagerplatserna eller lagerplatserna för framåtplockning.

KS Den här lagerplatsen används för lagerjusteringar om du
anger lagerplatsen i fältet Justering lagerplatskod på
lagerställekortet. Du kan även skapa lagerplatser av den här
typen för felaktiga artiklar och artiklar om ska kontrolleras.
Du kan flytta artiklar till den här lagerplatstypen om du vill
isolera dem från det vanliga artikelflödet. OBS: Till skillnad
från andra lagerplatstyper har KS lagerplatstypen inga av
artikelhanteringskryssrutorna markerade som standard. Det
betyder att lagerplatsinnehåll som du placerar i en KS
lagerplats undantas från artikelflöden.

Om de utgående artiklarna placeras på flera lagerplatser hämtas artiklar först från lagerplatserna som inte är standard,
för att tomma dessa lagerplatser, och sedan hämtas återstående artiklar från standardlagerplatsen.

Det kan bara finnas en standardlagerplats per artikel per lagerställe.

I WMS-installationer kan du begränsa distributionslageraktiviteter som tillåts för en lagerplats genom tilldela
en lagerplatstyp till den. Följande typer av lagerplatser förekommer:

För alla lagerplatser utom PLOCKA, ARTINFPLOC och ARTINFÖRS tillåts inga andra aktivitet för lagerplatsen



NOTENOTE

Lagerplatsordning

Lagerplatsinställning

NOTENOTE

Zon

än vad som definieras av dess lagerplatstyp. En lagerplats av typen Inleverera kan endast användas för att ta
emot artiklar i eller plocka artiklar från.

Endast transport kan göras på lagerplatser av typen INLEVERERA och KS. På liknande sätt kan endast transport göras
från lagerplatser av typen LEVERERA och KS.

I avancerad lagerhantering kan du automatisera och optimera hur artiklar samlas i artikelinförsel- och
plockningskalkylark genom att ranka lagerplatser så att artiklar föreslås tagna eller placerade enligt
rankningsvillkor för att använda lagerutrymmet optimalt.

Artikelinförselprocesser optimeras enligt lagerplatsrang, genom att föreslå lagerplatser med högre rang före
lagerplatser med lägre rang. På liknande sätt optimeras plockprocesser genom att först föreslå artiklar från
lagerplatsinnehåll med höga lagerplatsrang. Dessutom föreslås lagerplatspåfyllningar från lägre till högre
rankade lagerplatser.

Lagerplatsordningen tillsammans med information om lagerplatsinnehåll är de grundläggande egenskaper
som gör att användare kan placera artiklar i distributionslagret.

I avancerade distributionslagerfunktioner kan lagerplatser ställas in med kapacitetsvärden, t.ex antal, total
volym och vikt för att kontrollera vilka och hur artiklar lagerförs på lagerplatsen.

På varje artikelkort kan du ange en enhet (UOM) för artikeln, t.ex stycken, pallar, liter, gram eller lådor. Du kan
också välja basenhet för en artikel och ange större enheter som baseras på den. Du kan till exempel ange att en
lastpall motsvarar 16 enheter, där den sistnämnda är basenheten.

Om du vill ange ett maximal antal av en viss artikel som ska lagras på en enskild lagerplats, och artikeln har fler
än en enhetskod, måste du ange det maximala antalet för varje enhetskod som finns på artikelkortet. Om en
artikel har ställts in för att hanteras i stycken och pallar måste fältet Max. ant. på sidan Lagerplatsinnehåll för
artikeln också vara i stycken och pallar. Annars beräknas det tillåtna antalet lagerplatsen inte korrekt.

Om du har angett kapacitetsbegränsningar för lagerplatsinnehåll för en lagerplats, måste du först kontrollera
att artikelns enhet och mått har ställts in på artikelkortet.

Det är endast möjligt att arbeta med flera enhetskoder i WMS-installationer. I alla andra konfigurationer kan
lagerplatsinnehåll endast kan vara basenheten. I alla transaktioner med en enhetskod som är större än artikelns basenhet
konverteras antalet till basenheten.

I avancerade lagerhantering kan lagerplatser grupperas i zoner för att hantera hur arbetsflödet med
lageraktiviteter dirigeras.

En zon kan vara en inleveranszon eller en lagerhållningszon, och varje zon kan bestå av en eller flera
lagerplatser.

De flesta egenskaper som har kopplats till en zon ska tilldelas som standard på den lagerplats som skapas från
zonen.



Klass

Lagerställe

First Expiry First Out

Artikelinförselmall

Se även

I avancerad lagerhantering kan du tilldela klasskoder för distributionslager till artiklar, lagerplatser och zoner för
att kontrollera var olika artikelklasser lagras, till exempel djupfrysta varor. Du kan dela en zon i flera
distributionslagerklasser. Till exempel kan artiklar i inleveranszonen lagras som frysta, farliga eller en annan
klass.

När du arbetar med distributionslagerklasser och en leverans-/utleveranslagerplats som är standard, måste du
manuellt fylla i de lämpliga lagerplatserna på inleverans- och utleveransraderna för distributionslagret.

I ankommande arbetsflöden är klasskoden bara markerad på ankommande rader där artikelklasskoden inte
stämmer med standardlagerplatsen för inleveranser. Om rätt standardlagerplatser inte har kopplats kan antalet
som inte har inlevereras.

Ett lagerställe är en fysisk struktur eller en plats där lagret tas emot, lagras och skickas, potentiellt organiserat i
lagerplatser. Ett lagerställe kan vara ett distributionslager, en servicebil, en visningslokal, en fabrik eller ett
område i en fabrik.

Om du markerar kryssrutan Plocka enligt FEFO på snabbfliken Lagerplatsprinciper på lagerställekortet
plockas artikelspårade artiklar plockas utifrån sina utgångsdatum. Artiklarna med de tidigaste förfallodatumen
plockas först.

Distributionslageraktiviteter i alla plock- och transportdokument sorteras enligt FEFO, om inte artiklarna i fråga
är tilldelade serie-/partinummer. Om endast en del av antalet på raden redan har parti- eller serienummer
tilldelade, sorteras det återstående antalet som ska plockas enligt FEFO.

När du plockar med FEFO kommer de tillgängliga artiklarna som förfaller först att samlas i en tillfällig
artikelspårninglista baserat på förfallodatumet. Om två artiklar har samma utgångsdatum, väljs artikeln med
det lägsta serie - eller partinummer först. Om serie- eller partinummer är samma, väljs först den artikel som
registrerades först. Standardvillkor för att välja artiklar i plocklagerplatser, till exempel lagerplatsordning och
enhetsbrytning, som kopplas till den tillfälliga FEFO-artikelspårninglistan.

Artikelinförselmallen kan tilldelas en artikel och till ett lagerställe. Artikelinförselmallen anger en uppsättning
prioriterade regler som måste respekteras när du vill skapa artikelinförslar. Artikelinförselmallen kan till
exempel kräva att artikeln placeras på en lagerplats med lagerplatsinnehåll som matchar enheten, och om en
liknande lagerplats med tillräckligt med kapacitet inte kan hittas måste artikeln placeras i en tom lagerplats.

Designdetaljer: Lagerstyrning
Designdetaljer: Disposition i distributionslagret



Designdetaljer: Ankommande distributionslagerflöde
2019-10-14 • 5 minutes to read

METOD
ANKOMMANDE
BEHANDLING LAGERPLATSER INLEVERANSER

ARTIKELINFÖRSLA
R

NIVÅ AV
KOMPLEXITET (SE
DESIGNDETALJER:
LAGERSTYRNINGS
INSTÄLLNING)

A Bokföra
inleverans och
lagerinförsel från
orderraden

INTER 2

B Bokföra
inleverans och
lagerinförsel från
ett
lagerinförseldoku
ment

X 3

Det ankommande artikelflödet i ett distributionslager börjar när artiklarna inlevereras i distributionslagret på
företagsplatsen, antingen som har tagits emot från externa källor eller från en annan företagplats. Den anställde
registrerar artiklarna, vanligtvis genom att skanna en streckkod. Från inleveransstället utförs lageraktiviteter på
olika komplexitetsnivåer för att få artiklarna till lagringsområdet.

Varje artikel identifieras och matchas till ett motsvarande ankommande källdokument. Följande ankommande
källdokument finns:

Inköpsorder
Ankommande överföringsorder
Försäljningreturorder

Dessutom finns följande interna källdokument som fungerar som ankommande källor:

Produktionsorder med bokföring av utflöde
Monteringsorder med bokföring av utflöde

De två sista motsvarar ankommande flöden till distributionslagret från interna verksamhetsområden. Se
Designdetaljer: Interna distributionslagerflöden för mer information om lagerhantering för interna ankommande
och utgående processer.

Processer och användargränssnittsdokument i ankommande distributionslagerflöden är olika för grundläggande
och avancerad lagerkonfigurationer. Den huvudsakliga skillnaden är att aktiviteter utförs order-för-order i
grundläggande distributionslagerkonfiguration, och att de konsolideras för flera order i avancerad
distributionslagerkonfiguration. Mer information om olika lagerkomplexitetsnivåer finns i Designdetaljer:
översikt över lagret.

I Business Central kan de inkommande processerna för att inleverera och lagerinföra utföras på fyra sätt med
hjälp av olika funktionaliteter beroende på lagerkomplexitetsnivån.



L Bokföra
inleverans och
lagerinförsel från
ett
distributionslager
inleveransdokum
ent

X 6-4-5

D Bokföra
inleverans från
ett
distributionslager
inleveransdokum
ent och bokföra
införsel i ett
distributionslager
införseldokument

X X 6-4-5

METOD
ANKOMMANDE
BEHANDLING LAGERPLATSER INLEVERANSER

ARTIKELINFÖRSLA
R

NIVÅ AV
KOMPLEXITET (SE
DESIGNDETALJER:
LAGERSTYRNINGS
INSTÄLLNING)

Grundläggande distributionslagerkonfiguration

Att välja ett tillvägagångssätt beror på företagets accepterade metoder och nivån av deras
organisationskomplexitet. I distributionslagermiljö som hanterar en order i taget, där de flesta i lagerpersonalen
arbetar direkt med orderdokument, kan ett företag välja att använda metod A. Ett distributionslager som hanterar
en order i taget och har en mer komplicerad artikelinförselprocess, eller när det finns den särskild lagerpersonal
som utför olika lagerstyrningsfunktioner, kan välja att separera artikelinförselfunktioner från orderdokumentet,
metod B. Dessutom kan företag som behöver planera hanteringen av flera order ha användning för
inleveransdokument för distributionslager, metod C och D.

I metoderna A, B och C kombineras inleverans och artikelinförsel i ett steg när du bokför motsvarande dokument
som inlevererade. I metod D bokförs först inleveransen för att känna igen ökningen av lager och att artiklar är
disponibla för försäljning. Lagerarbetaren registrerar sedan artikelinförsel för att göra artiklarna tillgängliga för
plockning.

Följande diagram visar de ankommande distibutionslagerflödena efter dokumenttyp i grundläggande
lagerkonfigurationer. Numret i diagrammet överensstämmer med momenten i avsnitten efter diagrammet.



1: Släpp källdokument / skapa lagerartikelinförsel1: Släpp källdokument / skapa lagerartikelinförsel

2: Skapa ankommande rekvisition2: Skapa ankommande rekvisition

3: Skapa lager, artikelinförsel3: Skapa lager, artikelinförsel

4: Bokför lager, artikelinförsel4: Bokför lager, artikelinförsel

Avancerad distributionslagerkonfiguration

När artiklarna tas emot i distributionslagret släpper användaren som är ansvarig inleverans källdokument, t.ex.
en inköpsorder eller en ankommande överföringsorder, för att signalera till lagerarbetare att de inlevererade
artiklarna kan föras in i lagret. Användaren kan också skapa lagerinförseldokument för enskilda orderrader, med
en pushmetod, baserat på angivna lagerplatser och antal som ska hanteras.

När det ankommande källdokumentet släpps skapas en ankommande distributionslagerförfrågan automatiskt.
Den innehåller referenser till källdokumenttypen och numret och kan inte ses av användaren.

På sidan Lagerinförslar hämtar lagerarbetaren, med en pull-metod, de väntande källdokumentraderna som
baseras på ankommande distributionslagerförfrågningar. Lagerartikelinförselraderna kan redan ha skapats, med
en pushmetod, av användaren som är ansvarig för källdokumentet.

På varje rad för artiklar som har införts, delvis eller helt, fyller lagerarbetaren i fältet Antal och bokför sedan
lagerartikelinförseln. Källdokument som är relaterade till artikelinförsel i lager bokförs som inlevererade.

Positiva artikeltransaktioner skapas, distributionslagertransaktioner skapas och artikelinförselförfrågan tas bort,
om de hanteras fullständigt. Till exempel uppdateras fältet Inlevererat antal på den ankommande
källdokumentraden. Ett redan bokfört inleveransdokument skapas som återspeglar till exempel inköpsordern,
och de inlevererade artiklarna.

Följande diagram visar de ankommande distibutionslagerflödet efter dokumenttyp i avancerade
lagerkonfigurationer. Numret i diagrammet överensstämmer med momenten i avsnitten efter diagrammet.



1: Släpp källdokument1: Släpp källdokument

2: Skapa ankommande rekvisition2: Skapa ankommande rekvisition

3: Skapa dist.lager inleverans3: Skapa dist.lager inleverans

4: Bokför dist.lagerinleverans4: Bokför dist.lagerinleverans

5: Skapa dist.lager, intern artikelinförsel5: Skapa dist.lager, intern artikelinförsel

När artiklarna tas emot i distributionslagret släpper användaren som är ansvarig inleverans källdokument, t.ex.
en inköpsorder eller en ankommande överföringsorder, för att signalera till lagerarbetare att de inlevererade
artiklarna kan föras in i lagret.

När det ankommande källdokumentet släpps skapas en ankommande distributionslagerförfrågan automatiskt.
Den innehåller referenser till källdokumenttypen och numret och kan inte ses av användaren.

På sidan Dist.lager inleveranser hämtar användaren som är ansvarig för att ta emot artiklar de väntande
källdokumentraderna som baseras på den ankommande distributionslagerförfrågan. Flera dokumentrader kan
kombineras i ett inleveransdokument för distributionslager.

Användaren fyller i fältet Ant. att hantera och väljer inleveranszon och lagerplats, om det behövs.

Användaren bokför distributionslagerinleveransen. Positiva artikeltransaktioner upprättas. Till exempel
uppdateras fältet Inlevererat antal på den ankommande källdokumentraden.

Användaren som är ansvarig för artikelinförsel från interna operationer skapar en lagerintern artikelinförsel för
artiklar som ska föras in i distributionslagret, till exempel produktion eller monteringsutflöde. Användaren anger



6: Skapa artikelinförselförfrågan6: Skapa artikelinförselförfrågan

7: Generera rader med artikelinförselkalkylark (valfritt)7: Generera rader med artikelinförselkalkylark (valfritt)

NOTENOTE

8: Skapa artikelinförseldokument för dist.lager8: Skapa artikelinförseldokument för dist.lager

9: Registrera dist.lager artikelinförsel9: Registrera dist.lager artikelinförsel

Se även

antal, zon och lagerplats som artiklarna ska införas från, eventuellt med funktionen Hämta lagerplatsinnehåll.
Användaren släpper den lagerinterna artikelinförsel, vilket skapar en ankommande lagerförfrågan så att
uppgiften kan hämtas i artikelinförseldokument för distributionslager eller i artikelinförselkalkylarket.

När det ankommande källdokumentet bokförs skapas en förfrågan om lagerartikelinförsel automatiskt. Den
innehåller referenser till källdokumenttypen och numret och kan inte ses av användaren. Beroende på
inställningarna skapar utflöde från en produktionsorder också en förfrågan om artikelinförsel att föra in de
färdiga produkterna i lagret.

Användaren som är ansvarig för att koordinera artikelinförsel hämtar artikelinförselraderna för distributionslager
i Artikelinförsel kalkylark baserat på bokförda distributionslagerinleveranser eller interna operationer med
utförsel. Användaren väljer raderna som ska artikelinföras och förbereder artikelinförseln genom att ange vilka
lagerplatser att ta från, vilka lagerplatser att placera i och hur många enheter som ska hanteras. Lagerplatserna
kan fördefinieras av inställningarna för distributionslagerstället eller verksamhetsresursen.

När alla artikelinförslar har planerats och tilldelats till lagerarbetare genererar användaren
artikelinförseldokumenten. Fullständigt tilldelade artikelinförselrader tas bort från Artikelinförsel kalkylark.

Om fältet Artikelinförsel kalkylark inte har markerats på lagerställekortet skapas distributionslagerdokument för
artikelinförsel direkt baserat på bokförda distributionslagerinleveranser. I så fall utelämnas moment 7.

Lagerarbetaren som utför artikelinförsel skapar ett artikelinförseldokument för distributionslager, med en pull-
metod, baserat på den bokförda distributionslagerinleveransen. Alternativt skapas
distributionslagerinförseldokumentet och tilldelas till en lagerarbetare med en pushmetod.

På varje rad för artiklar som har införts, delvis eller helt, fyller lagerarbetaren i fältet Antal på sidan Dist.lager
artikelinförsel och registrerar sedan lagerartikelinförseln.

Distributionslagertransaktioner skapas och artikelinförselraderna tas bort om de är helt hanterade. Dokumentet
för distributionslagerartikelinförsel förblir öppet tills hela antalet på den relaterade bokförda
distributionslagerinleveransen har registrerats. Fältet Artikelinförsel antal på
distributionslagerinleveransorderraderna uppdateras.

Designdetaljer: Lagerstyrning
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Interna flöden i Grundläggande lagerstyrning

Flöden till och från produktionFlöden till och från produktion

NOTENOTE

Flöden till och från monteringFlöden till och från montering

Flödet av artiklar mellan lagerplatser på ett företags lagerställe centreras på plockning av komponenter och
införsel av slutartiklar för monterings- eller produktionsorder och ad hoc-transporter, till exempel
lagerplatspåfyllningar, utan relation till källdokument. Omfattningen och typen av de berörda aktiviteterna varierar
mellan grundläggande och avancerad lagerstyrning.

Alla interna flöden överlappar vid ankommande eller avgående flöden. Viss av den här överlappningen visas som
moment 4 och 5 i de grafiska diagrammen för avancerade ankommande och avgående arbetsflöden. Mer
information finns i Designdetaljer: Ingående distributionslagerflöde.

I grundläggande lagerkonfiguration centreras flödet av artiklar mellan lagerplatser inom företag på att plocka
komponenter och införsel av slutartiklar för produktion eller monteringsorder och ad hoc-transporter, till exempel
lagerplatspåfyllningar, utan relation till källdokument.

Den huvudsakliga integreringen mellan produktionsorder och grundläggande distributionslageraktiviteter
representeras av möjligheten att välja produktionskomponenter med sidan Lagerplockning eller sidan
Lagerförflyttning.

På sidan Lagerplockning fönstret bokförs komponentförbrukningen tillsammans med plockbokföringen. Med hjälp av
sidan Lagerförflyttning registreras bara lagerplatsjusteringar, och ingen bokföring av artikeltransaktion inträffar.

Förutom komponenthantering representeras integreringen av möjligheten att införa producerade artiklar via
sidan Lagerinförsel.

Fälten Till prod.-lagerplats - kod, Från prod.lagerplats - kod och Öppen prod.lagerplats kod på
lagerställekortet eller maskin-/produktionsgruppkorten definierar standardflöden till och från
produktionsområden.

Se avsnittet ”Bokföring av produktionskomponenter i distributionslagret” i det här avsnittet om du vill ha mer
information om hur komponentförbrukning bokförs från Till-produktionslagerplats eller öppen
produktionslagerplats.

Den huvudsakliga integreringen mellan monteringsorder och grundläggande distributionslageraktiviteter
representeras av möjligheten att flytta monteringkomponenter på monteringsområdet.

Det finns ingen särskild distributionslagerfunktion för att införsel av monteringsartiklar, men lagerplatskoden på
monteringsorderhuvudet kan ställas in till en standardlagerplats för artikelinförsel. Bokföra av monteringsordern
fungerar då som att bokföra artikelinförsel. Distributionslageraktiviteten som flyttar monteringsartiklar till
distributionslagret kan hanteras på sidan Interntransport utan relation till monteringsordern.

Följande monteringsflöden finns.



ARBETSFLÖDE BESKRIVNING

Montering mot lager Komponenterna är nödvändiga på en monteringsorder där
utflödet lagras i distributionslagret.

Det här distributionslagerflödet hanteras på sidan
Lagertransport. En ta-rad anger var att komponenter ska
tas. En placeringsrad anger var att komponenter ska placeras.

Montering mot kundorder Komponenterna är nödvändiga på en monteringsorder som
är kopplad till en försäljningsorder som ska levereras när den
sålda artikeln har monterats.

NOTENOTE

NOTENOTE

Förflyttningar ad hocFörflyttningar ad hoc

Interna flöden i Avancerad lagerstyrning

Flöden till och från produktionFlöden till och från produktion

Om artiklar monteras mot kundorder aktiverar lagerplockningen för den kopplade försäljningsordern en lagerförflyttning för
alla berörda monteringskomponenter, inte bara för den sålda artikeln som när du levererar lagerartiklar.

Fälten Till monteringsplats - kod, Från monteringsplats - kod och Lagerpl.kod för mont. mot lev. på
lagerställekortet definierar standardflöden till och från monteringsområden.

Fältet Lagerpl.kod för mont. mot lev. fungerar som från-monteringslagerplats i scenarier med montering mot kundorder.

I grundläggande lagerhantering hanteras transport av artiklar från lagerplats till lagerplats utan relation till
källdokument på sidan Interntransport som fungerar tillsammans med sidan Lagertransport.

Ett annat sätt att flytta artiklar ad hoc mellan lagerplatser är att bokföra positiva transaktioner i fältet Ny
lagerplatskod på sidan Artikelgrupperingsjnl.

I avancerade distributionslagerkonfigurationer centreras flödet av artiklar mellan lagerplatser inom företaget på
att plocka komponenter och föra in slutartiklar för produktionsorder och plocka komponenter för
monteringsorder. Dessutom uppstår interna flöden som ad hoc-transporter, till exempel lagerplatspåfyllningar,
utan relation till källdokument.

Den huvudsakliga integreringen mellan produktionsorder och avancerade lageraktiviteter representeras av kan du
välja ut produktionskomponenter, på sidan Distributionslagerplockning och sidan Plockningskalkylark, och
möjligheten att införa producerade artiklar via sidan Dist.lager intern art.införsel.

En annan integrationspunkt i produktionen finns på sidan Dist.lager transport tillsammans med sidan
Transportkalkylark som du kan använda för att placera komponenter och ta producerade artiklar för släppta
produktionsorder.

Fälten Till prod.-lagerplats - kod, Från prod.lagerplats - kod och Öppen prod.lagerplats kod på
lagerställekortet eller maskin-/produktionsgruppkorten definierar standardflöden till och från
produktionsområden.

Se avsnittet ”Bokföring av produktionskomponenter i distributionslagret” i det här avsnittet om du vill ha mer
information om hur komponentförbrukning bokförs från Till-produktionslagerplats eller öppen
produktionslagerplats.



Flöden till och från monteringFlöden till och från montering

NOTENOTE

Förflyttningar ad hocFörflyttningar ad hoc

Bokföring av produktionskomponenter i distributionslagret

NOTENOTE

Den huvudsakliga integreringen mellan monteringsorder och avancerade lageraktiviteter representeras av att kan
du välja monteringkomponenter, både med sidan Distributionslagerplockning och sidan
Plockningskalkylark. Den här funktionen fungerar precis som när du plockar komponenter för
produktionsorder.

Det finns ingen särskild distributionslagerfunktion för att införsel av monteringsartiklar, men lagerplatskoden på
monteringsorderhuvudet kan ställas in till en standardlagerplats för artikelinförsel. Bokföra av monteringsordern
fungerar då som att bokföra artikelinförsel. Distributionslageraktiviteten som flyttar monteringsartiklar till
distributionslagret kan hanteras på sidan Transportkalkylark eller sidan Dist.lager intern art.införsel utan
relation till monteringsordern.

Om artiklar monteras mot kundorder aktiverar distributionslagerutleveransen för den kopplade försäljningsordern en
distributionslagerplockning för alla berörda monteringskomponenter, inte bara för den sålda artikeln som när du levererar
lagerartiklar.

Fältet Till monteringsplats - kod och Från monteringsplats - kod på lagerställekortet definierar
standardflöden till och från monteringsområden.

I avancerad lagerhantering hanteras transport av artiklar från lagerplats till lagerplats utan relation till
källdokument på sidan Transportkalkylark och registreras i fönstret Dist.lager transport.

Om komponenter finns angivna på artikelkortet bokförs komponenter som plockas med
distributionslagerplockning som förbrukade av produktionsordern när distributionslagerplockningen registreras.
Genom att använda metoden Plocka + framåt och bokföringsmetoden Plocka + bakåt aktiverar
plockregistreringen den relaterade förbrukningsbokföringen när den första operationen startar, eller när det sista
operationen är klar, kommer.

Tänk på följande scenario baserat på Business Central demodatabas, lagerställe VIT.

En produktionsorder för 15 STYCK av artikeln LS-100 finns. Några av artiklarna på komponentlistan måste
bokföras manuellt i en förbrukningsjournal, och andra artiklar på listan kan plockas och bokföras automatiskt med
hjälp av bokföringsmetoden Plocka + bakåt.

Plocka + framåt fungerar bara om den andra produktionsverksamhetsföljdsradens operation använder en
routningslänkkod. När du släpper en planerad produktionsorder aktiverar bokföring framåt av komponenter som har värdet
Plocka + framåt. Bokföringen kan inte göras förrän plockningen av komponenterna är registrerad,vilket endast kan göras
när ordern släpps.

Följande moment beskriver de ingående åtgärderna från olika användare och det relaterade svaret:

1. Produktionsledaren släpper produktionsordern. Artiklar med bokföringsmetoden Framåt och utan
verksamhetsföljdlänkkod dras av från den öppna fabrikslagerplatsen.

2. Produktionsledare väljer knappen Skapa dist.lagerplockning på produktionsordern. Ett
plockningdokument för dist.lager skapas för plockning av artiklar med bokföringsmetoderna Manuell,
Plocka + bakåtoch Plocka + framåt. Dessa artiklar placeras i Till produktion-lagerplatsen.



Se även

NOTENOTE

3. Lagerchefen tilldelar plockningar till lagerarbetare.

4. Lagerarbetaren plockar artiklarna från lämpliga lagerplatser och placerar dem i Till produktion-lagerplatsen
eller lagerplatsen som anges på distributionslagerplockningen, som kan vara en produktionsgrupp eller
maskingrupplagerplats.

5. Lagerarbetaren registrerar plockningen. Antalet subtraheras från plocklagerplatserna och läggs till i
förbrukningslagerplatsen. Fältet Plockat antal på komponentlistan för alla plockade artiklar uppdateras.

Endast det antal som plockas kan förbrukas.

6. Maskinoperatorn informerar produktionschefen att slutartiklarna är klara.

7. Produktionsledaren använder förbrukningsjournalen eller produktionsjournalen för att bokföra
förbrukningen av komponentartiklarna som använder bokföringsmetoden Manuell eller Framåt eller
Plocka + framåt tillsammans med koderna för verksamhetsföljdslänkar.

8. Produktionschefen bokför utflödet av produktionsorder och ändrar status till Avslutad. Antalet av
komponentartiklarna som använder bokföringsmetoden Bakåt dras av från öppna fabrikslagerplatser, och
antalet av komponentartiklarna som använder bokföringsmetoden Plocka + bakåt dras av från till
produktion-lagerplatsen.

Följande illustration visas när fältet Lagerplatskod på komponentlistan fylls enligt inställningen för lagerstället
eller maskin-/produktionsgruppen.

Designdetaljer: Lagerstyrning
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NOTENOTE

Lagerplats och reservationer

Disponibelt antal att plocka

NOTENOTE

Systemet måste ha en konstant kontroll på artikeltillgänglighet i distributionslagret, så att avgående beställningar
kan flöda effektivt och ge bästa möjliga leveranser.

Dispositionen varierar beroende på fördelningar på lagerplatsnivån när distributionslageraktiviteter, till exempel
plockning och transport, inträffar och när lagerreservationssystemet har begränsningar som ska uppfyllas. En
ganska komplex algoritm kontrollerar att alla villkor är uppfyllda innan antal tilldelas till plockningar för utgående
flöden.

Om ett eller flera villkor inte uppfylls kan olika felmeddelanden visas, inklusive det allmänna "inget att hantera". -
meddelande. Meddelandet "Inget att hantera." kan finnas flera olika orsaker, både i utgående och ankommande
flöden, där en direkt eller indirekt involverad dokumentrad innehåller fältet Ant. att hantera.

Informationen kommer snart att publiceras här om möjliga orsaker och lösningar för "inget att hantera". -meddelande.

I en installation av lagerstyrning finns artikelantalet både som distributionslagertransaktioner, i modulen
Distributionslager och som artikeltransaktioner, i modulen Lager. Dessa två transaktionstyper innehåller
information om var artiklarna finns och om de är tillgängliga. Distributionslagertransaktioner definierar en
artikels tillgänglighet per lagerplats och lagerplatstyp, vilket kallas lagerplatsinnehåll. Artikeltransaktioner
definierar en artikels disposition genom dess reservation till avgående dokument.

Särskild funktion i plockningsalgoritmen finns för att beräkna den kvantitet som är tillgänglig för plockning när
lagerplatsinnehåll kopplas ihop med reservationer.

Om till exempel plockningsalgoritmen inte beaktar artikelantal som har reserverats för en väntande
försäljningsframgångs, kan dessa artiklar plockas för en annan försäljningsorder som ska utlevereras tidigare,
vilket hindrar att den första försäljningen uppfylls. För att undvika den här situationen drar plockningsalgoritmen
bort antal som har reserverats för andra avgående dokument, antal på befintliga plockdokument och antal som
har plockas men som ännu inte har levererats eller förbrukats.

Resultatet visas i fältet Disponibelt att plocka på sidan Plockningskalkylark där fältet beräknas dynamiskt.
Värdet beräknas också när användaren skapar distributionslagerplockningarna direkt för avgående dokument.
Sådana utgående dokument kan vara försäljningsorder, produktionsförbrukning eller utgående överföringar, där
resultatet visas i de relaterade antalsfälten, till exempel Ant. att hantera.

Angående prioriteten för reservationer subtraheras antalet som ska reserveras från antalet som är disponibelt att plockas.
Till exempel om antalet som är tillgängligt på plocklagerplatser är 5 enheter, men 100 enheter finns på införsel-lagerplatser,
och du försöker att reservera mer än 5 enheter för ytterligare en order, kommer ett felmeddelande visas eftersom den här
extra kvantiteten måste vara tillgänglig på plocklagerplatser.



Beräknar disponibelt antal att plockaBeräknar disponibelt antal att plocka

Disponibelt antal att reservera

Antalet som är tillgängligt att plocka beräknas så här:

disponibelt antal att plocka = antal på plocklagerplatser - antal i plockning och transport – (reserverat antal på
plocklagerplatser + reserverat antal i plockning och transport)

Följande diagram visar de olika elementen i beräkningen.

Eftersom begreppen för lagerplatsinnehåll och reservation finns till samtidigt, måste antalet artiklar som är
disponibla att reservera justeras mot fördelningar till utgående distributionslagerdokument.

Det bör vara möjligt att reservera alla artiklar i lager, utom de som har inlett avgående behandling. Antalet som
är tillgängligt att reservera definieras som antalet på alla dokument och alla lagerplatstyper, utom följande
avgående antal:

Antal i oregistrerade plockdokument
Antal i utleveranslagerplatser
Antal i till-produktion-lagerplatser
Antal i öppna produktionslagerplatser
Antal i till-montering-lagerplatser
Antal på justeringlagerplatser

Resultatet visas i fältet Totalt disponibelt antal på sidan Reservation.

På en reservationsrad visas antalet som inte kan reserveras, eftersom det har fördelats i distributionslagret, i



Beräknar disponibelt antal att reserveraBeräknar disponibelt antal att reservera

Se även

fältet Fördelat antal i dist.lager på sidan Reservation.

Antalet som är tillgängligt att reservera beräknas så här:

disponibelt antal att reservera = totalt antal i lager - antal i plockning och transport för källdokument - reserverat
antal - antal i avgående lagerplatser

Följande diagram visar de olika elementen i beräkningen.

Designdetaljer: Lagerstyrning
Visa artikeldisposition
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METOD
ANKOMMANDE
BEHANDLING LAGERPLATSER PLOCKNINGAR UTLEVERANSER

NIVÅ AV
KOMPLEXITET (SE
DESIGNDETALJER:
LAGERSTYRNINGS
INSTÄLLNING)

A Bokföra
plockning och
utleverans från
orderraden

INTER 2

B Bokföra
plockning och
utleverans från
ett
lagerplockningdo
kument

X 3

Det avgående artikelflödet i distributionslagret inleds med en förfrågan från utsläppta källdokument att ta
artiklarna ut från distributionslagerplatsen, antingen för att levereras till en extern part eller till en annan
företagplats. Från lagringsområdet utförs lageraktiviteter på olika komplexitetsnivåer för att få ut artiklarna till
utleveransställena.

Varje artikel identifieras och matchas till ett motsvarande ankommande källdokument. Följande avgående
källdokument finns:

Försäljningsorder
Avgående överföringsorder
Inköpsreturorder
Tjänsteorder

Dessutom finns följande interna källdokument som fungerar som avgående källor:

Produktionsorder med komponentbehov
Monteringsorder med komponentbehov

De två sista dokumenten motsvarar utgående flöden från distributionslagret till interna verksamhetsområden.
Se Designdetaljer: Interna distributionslagerflöden för mer information om lagerhantering för interna
ankommande och utgående processer.

Processer och användargränssnittsdokument i avgående distributionslagerflöden är olika för grundläggande
och avancerad lagerkonfigurationer. Den huvudsakliga skillnaden är att aktiviteter utförs order-för-order i
grundläggande distributionslagerkonfiguration, och att de konsolideras för flera order i avancerad
distributionslagerkonfiguration. Mer information om olika lagerkomplexitetsnivåer finns i Designdetaljer:
översikt över lagret.

I Business Central kan de utgående processerna för plockning och utleverans utföras på fyra sätt med hjälp av
olika funktionaliteter beroende på lagerkomplexitetsnivån.



L Bokföra
plockning och
utleverans från
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X 6-4-5

D Bokföra
plockning från
ett
distributionslager
plockningdokum
ent och bokföra
leveransen från
ett
distributionslager
utleveransdokum
ent

INTER INTER 6-4-5

METOD
ANKOMMANDE
BEHANDLING LAGERPLATSER PLOCKNINGAR UTLEVERANSER

NIVÅ AV
KOMPLEXITET (SE
DESIGNDETALJER:
LAGERSTYRNINGS
INSTÄLLNING)

Grundläggande distributionslagerkonfiguration

Att välja ett tillvägagångssätt beror på företagets accepterade metoder och nivån av deras
organisationskomplexitet. I en miljö som tillverkar en order i taget med rättframma processer och enkel
lagerplatsstruktur lämpar sig metod A, plockning och utleverans från orderraden. I andra order-för-order-
företag, där artiklar för en orderrad kan komma från fler än en lagerplats eller där lagerarbetare inte kan arbeta
med orderdokument, är användning av separata plockdokument lämplig, metod B. Ett företag där plockning-
och leveransprocesser innehåller hantering av flera order och därför kräver större kontroll och översikt, kan
företaget välja att använda ett distributionslagerutleveransdokument och distributionslagerplockningdokument
för att skilja plockning- och utleveransuppgifterna, metod C och D.

I metoderna A, B och C kombineras åtgärderna plockning och utleverans i ett steg när du bokför motsvarande
dokument som utlevererade. I metod D registreras plockningen först, och sedan bokförs utleveransen vid ett
senare tillfälle från ett annat dokument.

Följande diagram visar de avgående distibutionslagerflödena efter dokumenttyp i grundläggande
lagerkonfigurationer. Numret i diagrammet överensstämmer med momenten i avsnitten efter diagrammet.



1: Släpp källdokumentet/skapa lagerplockning eller transport1: Släpp källdokumentet/skapa lagerplockning eller transport

NOTENOTE

2: Skapa avgående rekvisition2: Skapa avgående rekvisition

3: Skapa lagerplockning eller transport3: Skapa lagerplockning eller transport

4: Bokför lagerplockning eller registrera lagertransport4: Bokför lagerplockning eller registrera lagertransport

Avancerad distributionslagerkonfiguration

När en användare som är ansvarig för källdokument, t.ex. en försäljningsorderhandläggare eller en
produktionsplanerare, är redo för den utgående lageraktiviteten släpper han eller hon källdokumentet för att
signalera till lagerpersonalen att sålda artiklar eller komponenter kan plockas och placeras i de angivna
lagerplatserna. Användaren kan också skapa lagerplocknings- eller transportdokument för de individuella
orderraderna, med en push-metod, baserat på vissa lagerplatser och antal att hantera.

Lagerförflyttningar används för att flytta artiklar till interna verksamhetsområden i grundläggande lagerkonfigurationer,
baserat på källdokument eller på ad hoc-bas.

När det avgående källdokumentet släpps skapas en avgående distributionslagerförfrågan automatiskt. Den
innehåller referenser till källdokumenttypen och numret och kan inte ses av användaren.

På sidan Lagerplockning eller Lagerrörelse hämtar lagerarbetaren, med en pull-metod, de väntande
källdokumentraderna som baseras på avgående distributionslagerförfrågningar. Lagerplockningsraderna kan
redan ha skapats, med en pushmetod, av användaren som är ansvarig för källdokumentet.

På varje rad för artiklar som har plockats eller transporterats, delvis eller helt, fyller lagerarbetaren i fältet Antal
och bokför sedan lagerplockningen eller registrerar lagertransporten. Källdokument som är relaterade till
lagerplockningen bokförs som levererade eller förbrukade. Källdokument som är relaterade till
lagerförflyttningar bokförs inte.

För lagerplockningarna skapas negativa artikeltransaktioner, distributionslagertransaktioner skapas och
plockförfrågan tas bort, om de hanteras fullständigt. Till exempel uppdateras fältet Utlevererat antal på den
utkommande källdokumentraden. Ett redan bokfört leveransdokument skapas som återspeglar till exempel
försäljningsordern, och de levererade artiklarna.

Följande diagram visar de avgående distibutionslagerflödet efter dokumenttyp i avancerade
lagerkonfigurationer. Numret i diagrammet överensstämmer med momenten i avsnitten efter diagrammet.



1: Släpp källdokument1: Släpp källdokument

2: Skapa avgående rekvisition2: Skapa avgående rekvisition

3: Skapa distributionslagerutleverans3: Skapa distributionslagerutleverans

4: Släpp leveransen/skapa dist.lagerplockning4: Släpp leveransen/skapa dist.lagerplockning

5: Släpp intern operation/ Skapa dist.lagerplockning5: Släpp intern operation/ Skapa dist.lagerplockning

När en användare som är ansvarig för källdokument, t.ex. en försäljningsorderhandläggare eller en
produktionsplanerare, är redo för den utgående lageraktiviteten släpper han eller hon källdokumentet för att
signalera till lagerpersonalen att sålda artiklar eller komponenter kan plockas och placeras i de angivna
lagerplatserna.

När det ankommande källdokumentet släpps skapas en avgående distributionslagerförfrågan automatiskt. Den
innehåller referenser till källdokumenttypen och numret och kan inte ses av användaren.

På sidan Dist.lager utleverans hämtar den utleveransarbetare som är ansvarig de väntande
källdokumentraderna som baseras på den avgående distributionslagerförfrågan. Flera dokumentrader kan
kombineras i ett utleveransdokument för distributionslager.

Utleveransarbetaren som är ansvarig frigör distributionslagerutleveransen, så att lagerarbetare kan skapa eller
koordinera distributionslagerplockning för utleveransen i fråga.

Användaren kan också skapa lagerplockningsdokument för enskilda utleveransrader, med en pushmetod,
baserat på angivna lagerplatser och antal som ska hanteras.



6: Skapa plockförfrågan6: Skapa plockförfrågan

7: Generera plockningskalkylarksrader7: Generera plockningskalkylarksrader

8: Skapa plockningdokument för dist.lager8: Skapa plockningdokument för dist.lager

9: Registrera dist.lagerplockning9: Registrera dist.lagerplockning

10: Bokför dist.lager utleverans10: Bokför dist.lager utleverans

Se även

Användaren som är ansvarig för interna operationer släpper ett internt källdokument, t.ex en produktions- och
monteringsorder, så att lagerarbetare kan skapa eller koordinera distributionslagerplockning för den interna
operationen i fråga.

Användaren kan också skapa lagerplockningsdokument för den enskilda produktions- eller monteringsordern,
med en pushmetod, baserat på angivna lagerplatser och antal som ska hanteras.

När det avgående källdokumentet släpps skapas en lagerplockförfrågan automatiskt. Den innehåller referenser
till källdokumenttypen och numret och kan inte ses av användaren. Beroende på inställningarna skapar
förbrukning från en produktions- och monteringsorder även en plockförfrågan att plocka de nödvändiga
komponenterna från lagret.

Användaren som är ansvarig för att koordinera plockningar hämtar den lagerplockningsraderna i
Plockningskalkylark baserat på plockförfrågningar från utleveranser från distributionslager eller interna
operationer med komponentförbrukning. Användaren väljer raderna som ska plockas och förbereder
plockningarna genom att ange vilka lagerplatser som de ska tas från, vilka lagerplatser att placera i och hur
många enheter som ska hanteras. Lagerplatserna kan fördefinieras av inställningarna för
distributionslagerstället eller verksamhetsresursen.

Användaren anger plockningsmetoder för optimerad lagerhantering och använder sedan en funktion för att
skapa motsvarande den distributionslagerplockningsdokument, som tilldelats olika lagerarbetare som utför
distributionslagerplockningarna. När distributionslagerplockningar är fullständigt tilldelade tas
Plockningskalkylark bort.

Lagerarbetaren som utför plockning skapar ett plockningsdokument för distributionslager, med en pull-metod,
baserat på det utsläppta källdokumentet. Alternativt skapas lagerplockningdokumentet och tilldelas till en
lagerarbetare med en pushmetod.

På varje rad för artiklar som har plockats, delvis eller helt, fyller lagerarbetaren i fältet Antal på sidan Dist.lager
plockning Pick och registrerar sedan lagerplockningen.

Distributionslagertransaktioner skapas och plockningsraderna tas bort om de är helt hanterade.
Plockningsdokument förblir öppet tills hela antalet på den relaterade distributionslagerutleverans registreras.
Fältet Plockat antal på distributionslagerutleveransraderna uppdateras.

När alla artiklar på distributionslagerutleveransdokument registrerats som plockade till de angivna
utleveranslagerplatserna, bokför leveransarbetaren som är ansvarig utleveransen. Negativa artikeltransaktioner
upprättas. Till exempel uppdateras fältet Utlevererat antal på den utkommande källdokumentraden.

Designdetaljer: Lagerstyrning



Designdetaljer: Integrering med lager
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Fysiskt lager

Distributionslagerjusteringar till artikeltransaktionerDistributionslagerjusteringar till artikeltransaktioner

NOTENOTE

Se även

Lagerledningsmodulen och lagermodulen interagerar med varandra i inventeringsjournalen och i lager- eller
distributionslagerjustering.

Sidan Dist.lager inventeringsjournal används med sidan Inventeringsjournal för alla avancerade
distributionslagerplatser. Lagret på lagerplatsnivå beräknas, och en utskriven lista levereras till lagerpersonalen.
Listan visar vilka artiklar i vilka lagerplatser som ska inventeras.

Lagerpersonalen anger det räknade antalet på sidan Dist.lager inventeringsjournal och bokför sedan journalen.

Om det inventerade antalet är större än antalet på journalraden bokförs en transport för skillnaden från
standardjusteringslagerplatsen till den inventerade lagerplatsen. Det ökar antalet på den inventerade lagerplatsen
och minskar antalet i standardjusteringlagerplatsen.

Om det inventerade antalet är mindre än antalet på journalraden bokförs en transport för skillnaden från den
inventerade lagerplatsen till standardjusteringslagerplatsen. Det minskar antalet på den inventerade lagerplatsen
och ökar antalet i standardjusteringlagerplatsen.

I avancerad lagerkonfiguration hämtas värdet i fältet Beräknat antal från artikeltransaktioner, och värdet i fältet
Antal inventerat hämtas från distributionslagertransaktioner exklusive justeringslagerplatsinnehåll. Fältet Antal
anger skillnaden mellan de första två fälten, som ska vara lika med innehållet på justeringslagerplatsen.

När du bokför inventeringjournalen uppdateras lagret och standardjusteringlagerplatsen.

Du kan använda sidan Artikeljournal och funktionen Beräkna dist.lager justering för att justera lagret i
artikeltransaktioner i enlighet med en justering som har gjorts av objektantalet på en lagerplats i
distributionslagret. För att skapa en koppling mellan lagret och distributionslagret måste du definiera en
standardjusteringlagerplats per lagerställe.

Standardjusteringlagerplatsen registrerar artiklar i distributionslagret när du bokför en ökning för lagret. Om du
bokför en minskning, minskas antalet på lagerplatsen också. I båda fallen skapas artikeltransaktioner och
distributionslagerposter.

Justeringslagerplatsen inkluderas inte i dispositionsberäkningarna.

Om du vill justera lagerplatsinnehåll kan du använda distributionslagerartikeljournalen, från vilken du kan ange
artikelnummer, zonkoden, lagerplatskod och antal som du vill justera.

Om du anger ett positivt antal och bokför raden ökar lagret som lagras på lagerplatsen, och antalet på
standardjusteringslagerplatsen minskar på motsvarande sätt.

Designdetaljer: Lagerstyrning
Designdetaljer: Disposition i distributionslagret



Designdetaljer: Objektspårning
2019-10-14 • 2 minutes to read

I det här avsnittet

Eftersom varuflödet i dagens försörjningskedja blir mer och mer komplicerat, är möjligheten att hålla reda på
artiklar och allt viktigare för de inblandade företagen. Övervaka en artikels transaktionsflöde är en lagkrav i
företag för medicinsk och kemisk leverans, men andra företag kan vilja övervaka produkter med garantier eller
utgångsdatum av kundserviceanledningar.

Ett artikelspårningsystem bör ge ett företag en enkel hantering av serie- och partinummer med hänsyn till varje
unik vara: när och var den inlevererades, var den lagras, när och var den såldes. Business Central har gradvis
utvidgat sin täckning av det här affärskravet och har idag funktioner för hela programmet och utgör en robust
kärna att utveckla tillägg på.

Designdetaljer: Artikelkopplingsdesign
Designdetaljer: Bokföringsstruktur för artikelspårning
Designdetaljer: Aktiva kontra historiska artikelspårningstransaktioner
Designdetaljer - Sida för artikelspårningsrader
Designdetaljer: Disposition av artikelspårning
Designdetaljer: Artikelkoppling och planering
Designdetaljer: Artikelkoppling och reservationer
Designdetaljer: Artikelkoppling i distributionslagret



Designdetaljer: Artikelkopplingsdesign
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I den första versionen av artikelspårning i Business Central 2.60 registrerades serienummer eller partinummer
direkt i artikeltransaktioner. Designen gav fullständig tillgänglighetsinformation och enkel spårning av historiska
transaktioner, men den saknade flexibilitet och funktioner.

Från Business Central 3.00 där artikelspårningsfunktion fanns i en separat objektstruktur med invecklade länkar
till bokförda dokument och artikeltransaktioner. Design var flexibel och rik på funktioner, men
artikelspårningstransaktioner var ingick inte helt i dispositionsberäkningarna.

Sedan Business Central 3.60 är artikelspårningsfunktionen integrerade med reservationssystemet, som hanterar
reservation, orderspårning och åtgärdsmeddelanden. Mer information finns i "Designdetaljer: Reservation,
orderspårning och åtgärdsmeddelanden" i "Designdetaljer: Leveransplanering".

Den senaste designen innehåller artikelspårningstransaktioner i beräkningar av den totala tillgängligheten i hela
systemet, inklusive planering, produktion och lagerstyrning. Det gamla konceptet att ha serie- och partinummer
på artikeltransaktionerna återinförs för att säkerställa enkel tillgång till historiska data i artikelspårningssyfte. I
samband med artikelspårningförbättringar i Business Central 3.60 utvidgades reservationssystemet till
nätverksenheter för icke-order, till exempel journaler, fakturor och kreditnotor.

Med tillägg av serie- eller partinummer hanterar reservationssystemet permanenta artikelattribut, samtidigt som
det även hanterar intermittenta länkar mellan tillgång och efterfrågan i form av orderspårningposter och
reservationstransaktioner. En annan egenskap som skiljer sig åt för serie- och partinummer jämfört med
konventionella reservationdata är att de kan bokföras, antingen delvis eller helt. Därför fungerar tabellen
Reservationstransaktion (T337) nu med en relaterad tabell, tabellen Spårningsspecifikation (T336), som
hanterar och visar summan av aktiva och bokförda artikelspårningsantal. Mer information finns i Designdetaljer:
Aktiva kontra historiska artikelspårningstransaktioner

Följande diagram skisserar utformningen av artikelspårningsfunktionen i Business Central.

Det centrala bokföringsobjektet omformas för att hantera den unika underklassificeringen av en dokumentrad i
form av serie- eller partinummer, och särskilda relationstabeller läggs till för att skapa en-till-flera-relationer
mellan bokförda dokument och deras delade artikeltransaktioner och värdetransaktioner.

Kodenhet 22, Artikeljournal – bokför rad, delar nu bokföringen enligt de artikelspårningsnummer som anges på
dokumentraden. Varje unikt artikelspårningsnummer på raden skapar en egen artikeltransaktion för artikeln. Det
betyder att länken från den bokförda dokumentraden till de associerade artikeltransaktionerna nu är en-till-flera-
relation. Relationen hanteras av följande relationstabeller för artikelspårning.



FÄLT BESKRIVNING

Artikeltrans. relation (T6507) Relaterar levererade eller inlevererade rader till
artikeltransaktioner

Värdetrans. relation (T6508) Relaterar fakturerade rader till värdetransaktioner

Se även

Mer information finns i Designdetaljer: Bokföringsstruktur för artikelspårning.

Designdetaljer: Artikelkoppling
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En-till-många-relation

Kodenhet 80 och 90

Bokför artikeljournalen

Kodenhet 22

För att anpassas till funktionen för lagervärdering och för att få en enklare och mer robust lösning används
artikeltransaktioner som den primära bäraren av artikelspårningsnummer.

Artikelspårningsnummer i ordernätverksenheter och icke orderrelaterade nätverksenheter anges i fältet
Reservationstransaktion tabell (T337). Artikelspårningsnummer som är kopplade till historisk information
hämtas direkt från de artikeltransaktioner som hör till transaktionen i fråga. Det betyder att artikeltransaktioner
återspeglar artikelspårningspecifikationen för den bokförda orderraden.

Sidan Artikelspårningsrader hämtar informationen från T337 och artikeltransaktionerna och visar den via den
tillfälliga tabellen, Spårningsspecifikation (T336). T336 innehåller också de temporära data på sidan
Artikelspårningsrader för artikelspårning av antal som återstår att faktureras.

Tabellen Artikeltrans. relation som används för att koppla en bokförd dokumentrad med dess relaterade
artikeltransaktioner, består av två delar :

En pekare till den bokförda dokumentraden, fältet Orderradnr. .
Ett löpnummer som pekar på en artikeltransaktion, fältet Artikellöpnr.

Funktionen för det befintliga fältet Löpnr, som gäller en artikeltransaktion till en bokförd dokumentrad, hanterar
den typiska ett-till- ett-relationen när inget artikelspårningsnummer finns på den bokförda dokumentraden. Om
artikelspårningsnummer finns är fältet Löpnr tom och en-till-flera-relationen hanteras av tabellen Artikeltrans.
relation. Om den bokförda dokumentraden har artikelspårningsnummer men endast är knuten till en enda
artikeltransaktion, hanterar fältet Löpnr relationen och ingen transaktion skapas i tabellen Artikeltrans. relation.

Om du vill dela artikeltransaktionerna vid bokföring omringas koden i kodenhet 80 och kodenhet 90 med loopar
som körs via globala, tillfälliga postvariabler. Koden anropar kodenhet 22 med en artikeljournalrad. Dessa variabler
aktiveras när artikelspårningsnummer finns för dokumentraden. För att hålla koden enkel används alltid den här
loopstrukturen. Om inga artikelspårningsnummer finns för dokumentraden infogas en enda post, och loopen körs
bara en gång.

Artikelspårningsnummer överförs via de Reservationstransaktioner som är relaterade till den aktuella
artikeltransaktionen och upprepa format i artikelspårningsnummer automatiskt i kodmodul 22. Detta fungerar på
samma sätt när en artikeljournalrad indirekt för att bokföra en försäljning eller inköp som när du använder en
artikeljournalrad direkt. När artikeljournalen används direkt pekar fältet Källrad-ID på själva artikeljournalraden.

Kodenhet 80 och 90 tar anropet i kodenhet 22 i en loop under fakturabokföringen av artikelspårningsnummer och
vid faktureringen av befintliga leveranser eller kvitton.

Under antalsbokföring av artikelspårningsnummer hämtar kodenhet 22 artikelspårningsnummer från
transaktionerna i T337 som avser bokföringen. Dessa transaktioner placeras direkt på artikeljournalraden.



Se även

Kodenhet 22 går i en loop via artikelspårningsnumren och delar upp bokföringen i de artikeltransaktioner som har
artikelspårningsnumren. Information om vilka artikeltransaktioner skapas tillbaka till T337 med hjälp av en
temporär T336 post som anropas av en procedur i kodmodul 22. Den här proceduren utfärdas när kodmodul 22
är klar att köras eftersom samtidigt, kodmodul 22-objekt innehåller information. När det tillfälliga T336-posten
hämtas skapar kodmodulerna 80 och 90 poster i tabellen Artikeltrans. relation för att koppla de skapade
artikeltransaktionerna till den skapade utleverans- eller inleveransraden. Kodenhet 80 eller 90 omvandla sedan de
temporära T336-posterna till riktiga T336-poster som är kopplade till raden i fråga. Denna konvertering inträffar
bara om den bokförda dokumentraden inte tas bort, eftersom det endast har bokförts delvis.

Designdetaljer: Objektspårning
Designdetaljer: Artikelkopplingsdesign
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ANTAL (BAS)
ANT. ATT
HANTERA

ANT. ATT
FAKTURERAS
(BAS)

ANTAL HANTERAT
(BAS)

ANTAL
FAKTURERAT (BAS)

T337 7 0 0 0 0

T336 0 0 0 0 0

ANTAL (BAS)
ANT. ATT
HANTERA

ANT. ATT
FAKTURERAS
(BAS)

ANTAL HANTERAT
(BAS)

ANTAL
FAKTURERAT (BAS)

Sidan
artikelspårnings
rader

7 4 0 0 0

T337 3 0 0 0 0

T336 4 0 0 4 0

ANTAL (BAS)
ANT. ATT
HANTERA

ANT. ATT
FAKTURERAS
(BAS)

ANTAL HANTERAT
(BAS)

ANTAL
FAKTURERAT (BAS)

Sidan
artikelspårnings
rader

7 2 2 4 0

T337 1 0 0 0 0

T336 6 0 0 6 2

När delar av ett dokumentradantal bokförs överförs endast det aktuella antalet till artikeltransaktionerna och dess
artikelspårningsnummer. Emellertid kommer du att vilja få tillgång till all relevant information om artikelspårning
direkt från den aktiva dokumentraden. Det vill säga, du vill inte bara visa transaktionerna som är relaterade till
återstående antal, du vill även ha information om de enheter som har bokförts. När du visar eller ändrar sidan
Artikelspårningsrader visas det samlade innehållet i tabellen Spårningsspecifikation (T336) och tabellen
Reservationstransaktion (T337) i en tillfällig version av T336. Detta säkerställer att historiska och aktiva
artikelspårningsdata nås som en.

Följande tabell visar hur T336 och T337 används i ett inköpsscenario. De fetstilta siffrorna representerar värden
som användaren skriver in manuellt på sidan Artikelspårningsrader.

Moment 1: Skapa en inköpsorderrad med sju stycken med artikelspårningsnummer.

Moment 2: Ta emot fyra stycken.

Moment 3: Ta emot två stycken och fakturera två stycken.



ANTAL (BAS)
ANT. ATT
HANTERA

ANT. ATT
FAKTURERAS
(BAS)

ANTAL HANTERAT
(BAS)

ANTAL
FAKTURERAT (BAS)

Sidan
artikelspårnings
rader

7 1 0 6 2

T336 7 0 0 7 2

ANTAL (BAS)
ANT. ATT
HANTERA

ANT. ATT
FAKTURERAS
(BAS)

ANTAL HANTERAT
(BAS)

ANTAL
FAKTURERAT (BAS)

Sidan
artikelspårnings
rader

7 0 5 7 2

T336 7 0 0 7 7

Se även

Moment 4: Ta emot ett stycke.

Fakturera 5 stycken.

Designdetaljer: Objektspårning
Designdetaljer - Sida för artikelspårningsrader
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Se även

Artikelspårningposter och reservationposter skapas i reservationssystemet, och deras disposition beräknas
dynamiskt. Data som har angetts på sidan Artikelspårningsrader hanteras i en tillfällig version av tabellen
Spårningsspecifikation. När sidan har stängts sparas aktiva data i tabellen Reservationstransaktion och
historiska data sparas i tabellen Spårningsspecifikation. Mer information finns i Designdetaljer: Aktiva kontra
historiska artikelspårningstransaktioner

Sökningar från fälten Serienr och Partinr visar dispositionen baserat på både tabellen Artikeltransaktion och
tabellen Reservationstransaktion utan datumfilter. I matrisen med antalsfält i rubriken på sidan
Artikelspårningsrader visas dynamisk antalen och summorna för artikelspårningsnummer som anges på
raderna på sidan. Antalet måste stämma överens med antalet på dokumentraden, vilket indikeras av värdet 0 i
fälten Odefinierad i huvudet på sidan.

För att koordinera flödet av serie- och partinummer genom lagret finns följande regler för att registrera data på
sidan Artikelspårningsrader:

För både ankommande och utgående artikelspårningsrader kan du inte ange ett serienummer, med eller utan
partinummer, mer än en gång i samma instans av sidan Artikelspårningsrader. Om du försöker att ange en
valfri kombination av serie- eller partinummer som redan finns på sidan visas ett felmeddelande som spärrar
dataregistreringen.
För ankommande artikelspårningsrader kan du inte bokföra det relaterade dokument om en artikel av samma
variant och med samma serienumret redan finns i lagret. Om du försöker att bokföra en positiv rad för en
lagerartikel med samma variant och serienummer spärrar ett felmeddelande bokföringen. Men för både
ankommande och utgående artikelspårningsrader i öppna dokument kan du använda samma kombination av
serie- eller partinummer som hör till olika källdokumentrader, d.v.s. som finns i olika instanser av sidan
Artikelspårningsrader tills det relaterade dokumentet har bokförts.
Om artikeln ställs in för serienummerspecifik spårning eller artikelnummerspecifik spårning kan du inte
bokföra en utgående dokumentrad, såvida inte en artikel med det angivna serie- eller partinumret finns i lager.
Om du försöker att bokföra en avgående dokumentrad för en artikel med ett serie-/partinummer som inte
finns i lagret spärrar ett felmeddelande bokföringen.

Reglerna för att registrera data på sidan Artikelspårningsrader stöder även kopplingsprinciperna som styr
orderspårning, planering och reservation. Mer information finns i Designdetaljer: Artikelkoppling och planering.

Designdetaljer: Objektspårning
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FÄLT BESKRIVNING

Totalt antal Det totala antalet av det parti- eller serienummer som för
närvarande finns i lager.

Totalt begärt antal Det totala antalet av det parti- eller serienummer som för
närvarande har beställts i alla dokument.

Aktuellt pågående antal Antalet som anges i aktuell instans av sidan
Artikelspårningsrader men som inte ännu har skickats till
databasen.

Totalt disponibelt antal Antalet av serie- eller partinumret som är tillgängligt för
användaren att begära.

Antalet beräknas från andra fält på sidan enligt följande:

totalt antal – (totalt begärt antal + aktuellt pågående antal).

NOTENOTE

Beräkningsformel

Sidorna Artikelspårningsrader och Artikelspårning sammandrag ger dynamisk dispositionsinformationen för
serie-/partinummer. Avsikten med detta är att öka transparensen för användare på avgående dokument, t.ex.
försäljningsorder, genom att visa dem vilka serienummer eller hur många enheter av partinumret som för
närvarande tilldelas på andra öppna dokument. Det minskar osäkerhet som orsakas av dubbel fördelning, och gör
att orderhandläggarna kan känna sig säkra på att artikelspårningsnumren och datumen som utlovas på
försäljningsorder som inte har bokförts kan uppfyllas. Mer information finns i Designdetaljer: Sida för
artikelspårningsrader.

När du öppnar sidan Artikelspårningsrader hämtas tillgänglighetsdata från tabellen Artikeltransaktion och
tabellen Reservationstransaktion utan datumfilter. När du väljer fältet Serienr eller fältet Partinr öppnas sidan
Artikelspårning sammandrag och en översikt av informationen om artikelspårning visas i tabellen
Reservationstransaktion. Översikten innehåller följande information om varje serie- eller partinummer på
artikelspårningsraden:

Du kan också se information i den föregående tabellen med hjälp av funktionen Markera transaktioner på sidan
Artikelspårningsrader.

För att bevara databasprestanda hämtas tillgänglighetsdata bara en gång från databasen när du öppnar sidan
Artikelspårningsrader och använder funktionen Uppdatera tillgänglighet på sidan.

Som beskrivs i föregående tabell beräknas tillgängligheten av ett visst serie- eller partinummer så här.

totalt disponibelt antal = antal i lager – (alla behov + antal som ännu inte allokerats till databasen)



IMPORTANTIMPORTANT

Se även

Följande formel betyder att dispositionsberäkningar för serie- eller partinummer endast beaktar lager och ignorerar
planerade inleveranser. Leveranser som inte ännu har bokförts till lagret påverkar inte artikelspårningsdisposition, i motsats
till vanlig artikeldispositionen där planerade inleveranser inkluderas.

Designdetaljer: Objektspårning
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Balansera efterfrågan och tillgång

Eftersom de lagras i reservationssystemet koordineras artikelspårningsnummer helt med orderspårningsposter.
Det betyder att artiklar med orderspårningsposter kan tilldelas artikelspårningsnummer. Artiklar som har
artikelspårningsnummer kan bli orderspårningsposter. Mer information finns i Designdetaljer: Design av
artikelspårning.

Mer information om de integrerade systemet finns i Designdetaljer: Reservation, orderspårning och
åtgärdsmeddelanden.

Eftersom orderspårning endast sker med specifik artikelkoppling, gäller koordinationen med
artikelspårningsnummer endast för artiklar som ställs in för att använda specifik artikelspårning. Detta anges med
fälten SN-specifik spårning och Partispecifik spårning på artikelkortet, som anger följande:

Artikeln måste ha ett serienummer eller partinummer när den är bokförd.
Artikeln ska kopplas till samma serienummer eller partinummer när den är bokförd avgående.

I enlighet med standardprinciper för balansering av tillgång/efterfrågan matchar planeringssystemet och den
relaterade orderspårningsfunktionen endast tillgång och efterfrågan som har artikelspårningsnummer om artikeln
i fråga använder specifik artikelspårning. I alla andra fall ignoreras planeringen och orderspårningssystemet
artikelspårningsnummer när de kopplar tillgång för att uppfylla efterfrågan eller kopplar efterfrågan till tillgång.
För mer information, se Designdetaljer: Reservation, orderspårning och åtgärdsmeddelanden

Till exempel när orderspårning finns för en viss artikel tyder det på att transaktioner för artikeln redan finns i
tabellen Reservationstransaktion, som är kärnan i reservationssystemet, innan artikelspårningsnummer har
definierats. Därför gäller följande kopplingsbegränsningar för de artikelspårningsnummer som ska orderspåras:

Efterfrågan med ett serienummer eller ett partinummer kan endast täcka tillgång med samma serienummer
eller partinummer.
Efterfrågan utan ett serienummer eller ett partinummer kan täcka all tillgång, med eller utan ett serienummer
eller partinummer.

Förutom konsekvenserna för dynamisk orderspårning har artikelspårningskopplingarnas begränsningar ingen
större påverkan på planeringssystemet.

På tillförselsidan anges ett serie- eller partinummer vanligtvis inte förrän ordern har bokförts, t.ex. en
inköpsinleverans till distributionslagret. När du registrerar ett serie- eller partinummer på efterfråganssidan, t.ex.
för en försäljningsorder, finns det serie- eller partinumret redan i lagret. Artikelspårningsnummer är vanligtvis inga
problem vid leveransplanering.

För artiklar som använder specifik artikelspårning måste alla serie- eller partinummer med efterfrågan matchas av
motsvarande tillgång. I de flesta fall är det ingen mening att beställa ett visst serie- eller partinummer, så
planeringen av inköps- eller produktionstillförsel påverkas förmodligen inte. När du överför artiklar från ett
lagerställe till ett annat, är det dock troligt att överföringen gäller för ett visst parti, så planeringen av
överföringstillgångar kan påverkas av den specifika kopplingsbegränsningen.

Mer information finns i Designdetaljer: Planerade överföringar.

Om en artikel kräver särskild artikelspårning skapas en orderspårningslänk från artikelns hela
artikelspårningsefterfrågan till en motsvarande artikelspårningstillgång, med den enda begränsningen att



Se även

tillgången ska komma före efterfrågan. Om under dessa omständigheter ingen artikelspårningstillgång kan hittas
som motsvarar den objektspårningsspecifika efterfrågan, skapas en ny artikelspårningstillgång omedelbart och
utan att överväga orderstorlek, planeringsparametrar eller ändrad tidpunkt för befintlig leverans av samma serie-
eller partinummer.

Om artikelspårningsnummer tilldelas på efterfråganssidan eller på tillgångssidan utan att kräva särskild
artikelspårning skapas en orderspårningslänk från efterfrågan till den tillgången, baserat på lämpligaste tidpunkt
och antal, som i den vanliga balanseringsproceduren. Det angivna artikelspårningsnumret ingår i
orderspårningsposten på samma sätt som alla angivna artikelspårningsantal definierar en ände av
orderspårningslänken. Det betyder att artikelspårningsnumret som angetts bevaras, medan det även är en del av
orderspårningsposten.

Om artikelspårningsnummer tilldelas på tillgångssidan utan att kräva särskild artikelspårning, betraktas tillgången
som fast av planeringssystemet. Ingen storleksändring eller omplanering föreslås för den här efterfrågan, men
tillgången beaktas när planeringssystemet försöker uppfylla bruttobehovet.

Mer information finns i Designdetaljer: Balansera efterfrågan och tillgång.

Designdetaljer: Artikelkopplingsdesign
Designdetaljer: Balansera efterfrågan och tillgång
Designdetaljer: Reservation, orderspårning och åtgärdsmeddelanden
Designdetaljer: Leveransplanering
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NOTENOTE

RESERVATION DESCRIPTION

Specifik Du väljer ett visst serie- eller partinummer när du reserverar
lagerartikeln från ett behov, t.ex. en försäljningsorder.

Detta är en reguljär reservation. Det är en fast länk mellan
tillgång och efterfrågan som båda har serie- eller
partinummer. Obs: Efterfrågan har serie- eller partinummer. 

Till exempel, du vill reservera en burk med blå färg från parti
A eftersom kunden begär det. En burk med blå färg från ett
Parti A levereras till kunden.

Icke-specifik Du väljer inte ett visst serie- eller partinummer när du
reserverar lagerartikeln från ett behov, t.ex. en
försäljningsorder.

Detta är läge som läggs på en reservationstransaktion för
serie- eller partinummer som inte har har valts specifikt. Obs:
Efterfrågan har inte serie- eller partinummer. 

Till exempel, du vill reservera en burk med blå färg från ett
valfritt parti för din försäljningsorder. En burk med blå färg
från ett slumpmässigt serie- eller partinumret levereras till
kunden.

Samtidigt användning av reservation och specifik artikelspårning är ovanlig, eftersom de båda skapar en koppling
mellan tillgång och efterfrågan. Förutom i situationer där en kund eller en produktionsplanerare begär ett visst
parti, är det sällan meningsfullt att reservera lagerartiklar som har redan artikelspårningsnummer för viss
koppling. Även om det är möjligt att reservera artiklar som kräver särskild artikelspårning, krävs särskilda
funktioner för att undvika konflikter mellan orderhandläggare som begär samma spårade artiklar.

Begreppet Sen bindning säkerställer att en icke-specifik reservation av serienummer eller partinummer förblir
löst kopplad till bokföringen. Vid bokföringstiden kan reservationsystemet blanda om icke-specifika reservationer
för att se till att fasta kopplingar är möjliga för det serie- eller partinummer som faktiskt plockas. Under tiden görs
serie- eller partinumret tillgängligt för specifik reservation i andra dokument som begär just det serie- eller
partinumret.

En icke-specifik reservation är en där användaren inte att bry sig om vilken specifik artikel som plockas, och en
specifik reservation är en där användaren att bryr sig.

Funktionen Sen bindning gäller endast för artiklar som ställs in med specifik artikelspårning och den gäller endast för
reservationer mot lager, inte mot den ankommande leveransorder.

Reservation av artikelspårningsnummer är uppdelad i två kategorier, som visas i följande tabell.

Den huvudsakliga skillnaden mellan specifika och icke-specifika reservationer definieras av förekomsten av serie-
eller partinummer på efterfråganssidan, så som visas i följande tabell.



Tillgång Efterfrågan

Specifik Serie- eller partinummer. Serie- eller partinummer.

Icke-specifik Serie- eller partinummer. Inget serie- eller partinummer

Specifik reservation

Icke-specifik reservation

NOTENOTE

Ombildning

När du reserverar lagerkvantiteter från en avgående dokumentrad för en artikel som har
artikelspårningsnummer tilldelade och är inställd för särskild artikelspårning, leder sidan Reservation dig via
olika arbetsflöden beroende på vad du behöver för serie- eller partinumren.

När du väljer Reservera på den utgående dokumentraden visas en dialogruta där du tillfrågas om du vill
reservera specifika serie- eller partinummer. Om du väljer Ja visas en lista med alla serie- och partinummer som
tilldelats dokumentraden. Sidan Reservation öppnas när du har valt en av serie- eller partinumren, och du kan
då reservera bland de valda serie- eller partinumren på ett typiskt sätt.

Om några av de specifika artikelspårningsnumren som du försöker reservera finns i icke-specifika reservationer
får du ett meddelande längst ned på sidan Reservation om att många av det totala reserverade antalet finns i
icke-specifika reservationer och om de är fortfarande tillgängliga.

Om du väljer Nr i dialogrutan som visas öppnas sidan Reservation och du kan reservera bland alla serie- och
partinummer i lagret.

På grund av strukturen i reservationsystemet måste systemet välja specifika artikeltransaktioner att reservera mot
när du gör en icke-specifik reservation för en artikelspårad artikel. Eftersom artikeltransaktionerna har
artikelspårningsnumren, reserverar reservationen indirekt specifika serie- eller partinummer, även om du inte
avsåg att göra det. För att hantera den här situationen försöker reservationssystemet ombilda icke-specifika
reservationstransaktioner före bokföring.

Systemet reserverar faktiskt fortfarande mot specifika transaktioner, men det använder sedan en
ombildningsmekanism när som helst det finns en viss efterfrågan för parti- eller serienumret i den icke-specifika
reservationen. Det kan vara fallet när du bokför en efterfråganstransaktion, t.ex. en försäljningsorder,
förbrukningsjournal eller överföringsorder för serie- eller partinumret, eller när du försöker att reservera ett
specifikt serie- eller partinummer. Systemet ombildar reservationerna för att göra parti- eller serienumret
tillgängliga för efterfrågan eller den specifika reservationen och därmed ange ett annat parti- eller serienummer i
den icke-specifika reservationen. Om det finns otillräckliga antal i lager stuvar systemet om så mycket som
möjligt och du får ett dispositionsfel om det fortfarande finns otillräckliga antal vid bokföringstidpunkten.

På en icke-specifik reservation är partinummer- eller serienummerfältet tomt i reservationstransaktionen som pekar på
efterfrågan, till exempel försäljningen.

När en användare bokför ett utgående dokument när han har valt fel serie- eller partinummer ombildas andra
icke-specifika reservationer för att visa faktiskt serie- eller partinummer plockas. Det uppfyller bokföringsmotorn
med en fast koppling mellan tillgång och efterfrågan.



Affärsscenarion som stöds

Ange serie- eller partinummer för ett avgående dokument med fel icke-specifik reservationAnge serie- eller partinummer för ett avgående dokument med fel icke-specifik reservation

Reservera specifika serie- eller partinummerReservera specifika serie- eller partinummer

Bokför ett avgående dokument med icke-specifik reservation av serie- eller partinummer.Bokför ett avgående dokument med icke-specifik reservation av serie- eller partinummer.

Se även

För alla affärsscenarion som stöds är det endast möjligt att blanda om mot positiva artikeltransaktioner med
reservation och serie- eller partinummer, men utan definierade serie- eller partinummer på efterfråganssidan.

Funktionen Sen bindning stöder följande affärsscenarion:

Ange ett specifikt serie- eller partinummer för ett avgående dokument med icke-specifik reservation av ett
felaktigt serie- eller partinummer.
Reservera ett visst serie- eller partinummer.
Bokför ett avgående dokument med icke-specifik reservation av serie- eller partinummer.

Det här är det vanligaste det av de tre scenarierna som stöds. I det här fallet säkerställer funktionen Sen bindning
att en användare kan ange ett serie- eller partinummer, som faktiskt plockas, på ett avgående dokument som
redan har en icke-specifik reservation av ett annat serie- eller partinummer.

Till exempel uppstår behovet när en orderhandläggare först skapade en icke-specifik reservation för ett serie-
eller partinummer. Senare, när artikeln faktiskt plockas från lagret, måste det plockade serie- eller partinumret
anges på ordern innan den bokförs. Den icke-specifika reservationen ombildas vid bokföringen för att se till att
det valda serie- eller partinumret kan anges utan att förlora reservationen och se till att det valda serie- eller
partinumret kan kopplas helt och bokföras.

I affärsscenariot säkerställer funktionen Sen bindning att en användare som försöker att reservera ett visst
serienummer eller partinummer som för närvarande har reserverats icke-specifikt kan göra det. En icke-specifik
reservation stuvas om vid tidpunkten för reservation för att släppa serie- eller partinumret i för den specifika
förfrågan.

Ombildningen sker automatiskt, men inbäddad hjälp visas längst ned på sidan Reservation och visar följande
text:

XX av totalt reserverat antal är icke-specifikt och kan vara tillgängligt.

Dessutom visar fältet Icke-specifik reserverat antal hur många reservationstransaktioner som är icke-specifika.
Som standard visas detta fält inte för användaren.

Affärsscenariot stöds med funktionen Sen bindning som möjliggör fast koppling och avgående bokföring av det
som faktiskt plockas genom att ombilda en annan icke-specifik reservation av ett serie- eller partinummer. Om
det inte är möjligt att stuva om visas följande standardmeddelande när användaren försöker bokföra
utleveransen:

Artikel XX kan inte kopplas helt.

Designdetaljer: Objektspårning
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Hantering av serienummer- eller partinummerbruk är främst en distributionslageruppgift, och därför har alla
ankommande och avgående distributionslagerdokument standardfunktioner för att tilldela och välja
artikelspårningsnummer.

Men eftersom reserveringssystemet baseras på artikeltransaktioner stöds inte lageraktivitetsdokument som bara
registrerar distributionslagertransaktioner helt. Eftersom reservationer och artikelspårningsnummer endast kan
hanteras på lagerställenivå, och inte på lagerplats- och zonnivå, kan sidan Artikelspårningsrader inte öppnas från
distributionslageraktivitetsdokument. Samma gäller för sidan Reservation.

När ett serie- eller partinummer har lagts till i en artikel på en lagerplats kan det flyttas och grupperas fritt i
distributionslagret med en oberoende artikelspårningstruktur som är orelaterad till reservationsystemet. Fälten
Serienr och Partinr nås direkt på distributionslagerdokumentrader. När serie- eller partinumret senare ingår i
avgående bokföring, synkroniseras det med reservationssystemet som en del av vanlig lagerplatsjustering. Mer
information finns i Designdetaljer: Integrering med lager

Däremot beaktar reservationssystemet distributionslageraktiviteter när det beräknar disposition. Till exempel kan
artiklar som tilldelats till plockningar, eller som registrerats som plockade,, inte reserveras. Mer information finns i
Designdetaljer: disposition i distributionslagret.

Designdetaljer: Artikelkoppling
Designdetaljer: Integrering med lager
Designdetaljer - Disposition i distributionslagret
Designdetaljer: Artikelkopplingsdesign
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I det här avsnittet

Se även

Dokumentationen ger en detaljerad teknisk inblick i begreppen och principerna som används för att designa om
funktionen för bokföring av rader i redovisningsjournalen i Business Central. Revideringen gör kodmodul 12
enklare och mer stabil. Dokumentationen börjar med att beskriva begreppsmässiga översikter av revideringen.
Sedan förklaras den tekniska arkitekturen för att visa de ändringar som revideringen medför.

Översikt över bokföring av rad i redovisningsjournalen
Designdetaljer: Bokföringsgränssnittsstruktur
Designdetaljer: Bokföringsmotorstruktur
Ändringar i kodmodul 12: Mappa globala variabler för bokföring av rad i redovisningsjournalen
Ändringar i kodmodul 12: ändringar i bokföringsprocedurer i redovisningsjournalen

Arbeta med redovisningsjournaler



Översikt över bokföring av rad i
redovisningsjournalen
2019-10-14 • 2 minutes to read

Gammal arkitektur

Ny arkitekturNy arkitektur

Kodmodul 12, Redovisningsjnl – bokför rad, är det större programobjektet för redovisningsbokföring och är den
enda plats där redovisning, moms, kund- och leverantörsreskontraposter kan infogas. Den här kodmodulen
används även för alla operationer av typen Verkställ, Ta bort och Återför.

Kodmodulen har förbättrats i varje utgåva under de senaste tio åren, men dess grundläggande arkitektur har
förblivit nästan oförändrad. Kodmodulen blev mycket stor, med ungefär 7 600 kodrader. I den här versionen av
Business Central har arkitekturen ändrats och kodmodulen har gjorts enklare och mer stabil. Denna
dokumentation introducerar ändringarna och tillhandahåller information som du kanske behöver för en
uppgradering.

Den gamla arkitekturen hade följande funktioner:

Tidigare använder globala variabler i stor utsträckning, vilket ökade risken för dolda fel på grund av variabler
med fel omfång.
Många långa procedurer (med mer än 100 kodrader) som även hade hög cyklomatisk komplexitet (t.ex. många
kapslade instruktioner som CASE, REPEAT och IF) användes, vilket gjorde koden mycket svår att läsa och
underhålla.
Flera procedurer som endast användes lokalt och endast var avsedda att användas lokalt var inte markerade
som lokala.
De flesta procedurer hade inga parametrar och använde globala variabler. Vissa använda parametrar och
åsidosatta globala variabler med lokaler.
Kodmönster för sökning av redovisningskonton och skapande av redovisnings- och momstransaktioner
standardiserades inte och varierade mellan olika platser. Det fanns dessutom mycket koddubbletter och bruten
symmetri mellan kund- och leverantörskoden.
En stor del av koden i kodmodul 12, ungefär 30 procent, är relaterad till kassarabatt och toleransberäkningar
även om dessa funktioner inte behövs i många eller länder/regioner.
Bokföring, Koppla, Ta bort, Återför, Kassarabatt och Tolerans samt Valutakursjustering har sammanförts i
kodmodul 12 med hjälp av en lång lista över globala variabler.

Kodmodul 12 i Business Central innehåller följande förbättringar:

Kodmodul 12 har omstrukturerats till mindre procedurer (alla mindre än 100 kodrader).
Standardiserade mönster för sökning efter redovisningskonton har implementeras genom att använda
hjälpfunktioner från bokföringsmalltabeller.
Ett bokföringsmotorramverk har implementerats för att hantera start och avslutande av transaktioner och för
att isolera skapandet i redovisningen och momstransaktioner, insamlingen av momsjustering och beräkningen
av ytterligare valutabelopp.
Kodduplicering har eliminerats.
Många hjälpfunktioner har överförts till motsvarande transaktionstabeller för kund- och leverantörsreskontra.
Användningen av globala variabler har minimerats så att varje procedur använder parametrar och kapslar in sin
programlogik.
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Designdetaljer: Bokföringsgränssnittsstruktur
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Se även

I gränssnittstrukturen för bokföring i Business Central finns det flera globala processer som använder samma
struktur :

RunWithCheck och RunWithoutCheck anropar procedurkod – generiskt bokföringsgränssnitt för
standardredovisningsjournalrad.
CustPostApplyCustLedgEntry – bokför kundapplikation, anropad från kodmodul 226 CustEntry - koppla
bokförda transaktioner.
VendPostApplyVendLedgEntry – bokför koppling av leverantörsapplikation, anropad från kodmodul 227
VendEntry – koppla bokförda transaktioner.
UnapplyCustLedgEntry – bokför borttagning av koppling av kundapplikation, anropad från kodmodul 226
CustEntry - koppla bokförda transaktioner
UnapplyVendLedgEntry – bokför borttagning av koppling av leverantörsapplikation, anropad från kodmodul
227 VendEntry - koppla bokförda transaktioner

Designdetaljer: Bokföringsmotorstruktur
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ROUTINE DESCRIPTION

StartPosting initialiserar bokföringsbufferten TempGLEntryBuf, låser
redovisningstransaktions- och momstransaktionstabellerna och
initialiserar bokföringsperiod, bokförd redovisningsjournal och
valutakurser. Bör bara anropas en gång, sedan är NextEntryNo 0.

ContinuePosting Kontrollerar och bokför orealiserad moms för föregående transaktion,
ökar NextTransactionNo och förbereder bokföringen av nästa rad.

FinishPosting Slutför bokföringen genom att infoga redovisningstransaktioner från
den tillfälliga bufferten i databastabellen. Används alltid tillsammans
med StartPosting. Söker efter inkonsekvenser.

InitGLEntry Används för att initialisera en ny redovisningstransaktion för
standardredovisningsjournalrad. Returnerar GLEntry som parameter.

InitGLEntryVAT Samma som InitGLEntry men tilldelar också Motkonto och
SummarizeVAT.

InitGLEntryVATCopy Samma som InitGLEntryVAT men kopierar också bokföringsmalldata
från momstransaktionen innan SummarizeVAT.

InsertGLEntry Den enda funktion som infogar redovisningstransaktionen i den
globala TempGLEntryBuf-tabellen. Använd alltid den här funktionen
för att infoga.

CreateGLEntry Utför InitGLEntry, tilldelar alt. valutabelopp och utför sedan
InsertGLEntry. Ersätter flera rader av kod med ett enda
funktionsanrop.

CreateGLEntryBalAcc Samma som CreateGLEntry men tilldelar också Motkontotyp och
Motkonto.

CreateGLEntryVAT Samma som CreateGLEntry men med ytterligare bearbetning för
bokföringsmallar och lagring i en tillfällig momsbuffert:

GLEntry.CopyPostingGroupsFromDtldCVBuf(DtldCVLedgEntryBuf,GenJnlLine."Gen.
Posting Type");

InsertVATEntriesFromTemp(DtldCVLedgEntryBuf,GLEntry);

CreateGLEntryVATCollectAdj Samma som CreateGLEntry men med ytterligare insamling av
justeringar och lagring i en tillfällig momsbuffert:

CollectAdjustment(AdjAmount,GLEntry.Amount,GLEntry."Additional-
Currency Amount",OriginalDateSet);

InsertVATEntriesFromTemp(DtldCVLedgEntryBuf,GLEntry);

Bokföringsgränssnittet och vissa andra funktioner i kodmodul 12 använder funktioner i bokföringsmotorn för att förbereda och
infoga redovisningstransaktioner och momstransaktionsposter. Bokföringsmotorn är också ansvarig för att skapa en
registrering av redovisningen.

Funktionerna i följande tabell tillhandahåller ett standardramverk för att utforma bokföringsprocedurer (t.ex. Code,
CustPostApplyCustledgEntry, VendPostApplyVendLedgEntry, UnapplyCustLedgEntry, UnapplyVendLedgEntry och Reverse)
samt exklusiv åtkomst till tabell 17, redovisningstransaktion.



CreateGLEntryFromVATEntry Samma som CreateGLEntry men kopierar även bokföringsmallar från
momstransaktion.

ROUTINE DESCRIPTION

Se även
Designdetaljer: Bokföringsgränssnittsstruktur
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GLSetup@1009 : Record 98; GLSetup@1009 : Record 98; Oförändrat

SalesSetup@1010 : Record 311; Ändrad till lokal

PurchSetup@1011 : Record 312; Ändrad till lokal

AccountingPeriod@1012 : Record 50; Ändrad till lokal

GLAcc@1013 : Record 15; Ändrad till lokal

GLEntry@1014 : Record 17; GlobalGLEntry@1014 : Record 17; Namnet har bytts

GLEntryTmp@1015 : TEMPORARY
Record 17;

TempGLEntryBuf@1010 : TEMPORARY
Record 17;

Namnet har bytts

TempGLEntryVAT@1016 : TEMPORARY
Record 17;

TempGLEntryVAT@1016 : TEMPORARY
Record 17;

Oförändrat

OrigGLEntry@1017 : Record 17; Borttaget

VATPostingSetup@1019 : Record 325; Ändrad till lokal

Cust@1020 : Record 18; Ändrad till lokal

Vend@1021 : Record 23; Ändrad till lokal

GenJnlLine@1022 : Record 81; Ändrad till lokal

GLReg@1029 : Record 45; GLReg@1029 : Record 45; Oförändrat

CustPostingGr@1030 : Record 92; Ändrad till lokal

VendPostingGr@1031 : Record 93; Ändrad till lokal

Currency@1032 : Record 4; Ändrad till lokal

AddCurrency@1033 : Record 4; AddCurrency@1033 : Record 4; Oförändrat

ApplnCurrency@1034 : Record 4; Ändrad till lokal

Följande ändringar har genomförts i den här versionen av Business Central.



CurrExchRate@1035 : Record 330; CurrExchRate@1035 : Record 330; Oförändrat

VATEntry@1038 : Record 254; VATEntry@1038 : Record 254; Oförändrat

BankAcc@1039 : Record 270; Ändrad till lokal

BankAccLedgEntry@1040 : Record 271; Ändrad till lokal

CheckLedgEntry@1041 : Record 272; Ändrad till lokal

CheckLedgEntry2@1042 : Record 272; Ändrad till lokal

BankAccPostingGr@1043 : Record 277; Ändrad till lokal

GenJnlTemplate@1044 : Record 80; Ändrad till lokal

TaxJurisdiction@1045 : Record 320; Ändrad till lokal

TaxDetail@1046 : Record 322; TaxDetail@1046 : Record 322; Oförändrat

FAGLPostBuf@1047 : TEMPORARY
Record 5637;

Ändrad till lokal

UnrealizedCustLedgEntry@1084 :
Record 21;

UnrealizedCustLedgEntry@1084 :
Record 21;

Oförändrat

UnrealizedVendLedgEntry@1085 :
Record 25;

UnrealizedVendLedgEntry@1085 :
Record 25;

Oförändrat

GLEntryVATEntryLink@1087 : Record
253;

GLEntryVATEntryLink@1087 : Record
253;

Oförändrat

TempVATEntry@1088 : TEMPORARY
Record 254;

TempVATEntry@1088 : TEMPORARY
Record 254;

Oförändrat

ReversedGLEntryTemp@1089 :
TEMPORARY Record 17;

Flyttad till Codeunit17

CostAccSetup@1092 : Record 1108; Ändrad till lokal

GenJnlCheckLine@1048 : Codeunit 11; GenJnlCheckLine@1001 : Codeunit 11; Oförändrat

ExchAccGLJnlLine@1049 : Codeunit
366;

Ändrad till lokal

FAJnlPostLine@1050 : Codeunit 5632; Ändrad till lokal

SalesTaxCalculate@1051 : Codeunit
398;

Ändrad till lokal

GenJnlApply@1052 : Codeunit 225; Ändrad till lokal
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DimMgt@1053 : Codeunit 408; Ändrad till lokal

JobPostLine@1028 : Codeunit 1001; Ändrad till lokal

TransferGlEntriesToCA@1091 :
Codeunit 1105;

Ändrad till lokal

PaymentToleranceMgt@1002 :
Codeunit 426;

Monterade

AddCurrencyCode@1117 : Code[10]; Monterade

FiscalYearStartDate@1054 : Date; FiscalYearStartDate@1011 : Date; Oförändrat

NextEntryNo@1055 : Integer; NextEntryNo@1022 : Integer; Oförändrat

BalanceCheckAmount@1056 : Decimal; BalanceCheckAmount@1056 : Decimal; Oförändrat

BalanceCheckAmount2@1057 :
Decimal;

BalanceCheckAmount2@1057 :
Decimal;

Oförändrat

BalanceCheckAddCurrAmount@1058 :
Decimal;

BalanceCheckAddCurrAmount@1058 :
Decimal;

Oförändrat

BalanceCheckAddCurrAmount2@1059 :
Decimal;

BalanceCheckAddCurrAmount2@1059 :
Decimal;

Oförändrat

CurrentBalance@1060 : Decimal; CurrentBalance@1060 : Decimal; Oförändrat

SalesTaxBaseAmount@1061 : Decimal; Ändrad till lokal

TotalAddCurrAmount@1062 : Decimal; TotalAddCurrAmount@1062 : Decimal; Oförändrat

TotalAmount@1063 : Decimal; TotalAmount@1063 : Decimal; Oförändrat

UnrealizedRemainingAmountCust@108
6 : Decimal;

UnrealizedRemainingAmountCust@108
6 : Decimal;

Oförändrat

UnrealizedRemainingAmountVend@10
74 : Decimal;

UnrealizedRemainingAmountVend@10
74 : Decimal;

Oförändrat

NextVATEntryNo@1064 : Integer; NextVATEntryNo@1064 : Integer; Oförändrat

FirstNewVATEntryNo@1065 : Integer; FirstNewVATEntryNo@1065 : Integer; Oförändrat

NextTransactionNo@1066 : Integer; NextTransactionNo@1066 : Integer; Oförändrat

NextConnectionNo@1067 : Integer; NextConnectionNo@1067 : Integer; Oförändrat

InsertedTempGLEntryVAT@1068 :
Integer;

InsertedTempGLEntryVAT@1027 :
Integer;

Oförändrat
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LastDocNo@1069 : Code[20]; LastDocNo@1023 : Code[20]; Oförändrat

LastLineNo@1070 : Integer; Borttaget

LastDate@1071 : Date; LastDate@1021 : Date; Oförändrat

LastDocType@1072 : '
,Payment,Invoice,Credit Memo,Finance
Charge Memo,Reminder';

LastDocType@1025 : '
,Payment,Invoice,Credit Memo,Finance
Charge Memo,Reminder';

Oförändrat

NextCheckEntryNo@1073 : Integer; NextCheckEntryNo@1028 : Integer; Oförändrat

AddCurrGLEntryVATAmt@1075 :
Decimal;

AddCurrGLEntryVATAmt@1017 :
Decimal;

Oförändrat

CurrencyDate@1076 : Date; CurrencyDate@1020 : Date; Oförändrat

CurrencyFactor@1077 : Decimal; CurrencyFactor@1019 : Decimal; Oförändrat

UseCurrFactorOnly@1078 : Boolean; UseCurrFactorOnly@1078 : Boolean; Oförändrat

NonAddCurrCodeOccured@1079 :
Boolean;

NonAddCurrCodeOccured@1079 :
Boolean;

Oförändrat

FADimAlreadyChecked@1080 :
Boolean;

FADimAlreadyChecked@1080 :
Boolean;

Oförändrat

AllApplied@1081 : Boolean; Ändrad till lokal

OverrideDimErr@1018 : Boolean; OverrideDimErr@1018 : Boolean; Oförändrat

JobLine@1036 : Boolean; JobLine@1036 : Boolean; Oförändrat

Prepayment@1037 : Boolean; Borttaget

CheckUnrealizedCust@1082 : Boolean; CheckUnrealizedCust@1082 : Boolean; Oförändrat

CheckUnrealizedVend@1083 : Boolean; CheckUnrealizedVend@1083 : Boolean; Oförändrat

GLEntryNo@1090 : Integer; GLEntryNo@1026 : Integer; Oförändrat

GLSetupRead@1015 : Boolean; Monterade

AmountRoundingPrecision@1012 :
Decimal;

Monterade

CrCardTransactionEntryNo@1013 :
Integer;

Monterade
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GetGLReg GetGLReg Uppdaterad

RunWithCheck RunWithCheck Uppdaterad

RunWithoutCheck RunWithoutCheck Uppdaterad

Code Code Uppdaterad

PostGenJnlLine Monterade

InitAmounts Monterade

InitLastDocDate Monterade

InitVAT InitVAT Uppdaterad

PostVAT PostVAT Uppdaterad

InsertVAT InsertVAT Uppdaterad

SummarizeVAT SummarizeVAT Uppdaterad

InsertSummarizedVAT InsertSummarizedVAT Uppdaterad

PostGLAcc PostGLAcc Uppdaterad

PostCust PostCust Uppdaterad

PostVend PostVend Uppdaterad

PostBankAcc PostBankAcc Uppdaterad

PostFixedAsset PostFixedAsset Uppdaterad

PostICPartner PostICPartner Uppdaterad

InitCodeUnit StartPosting Uppdaterad

ContinuePosting Monterade

Följande ändringar har genomförts i den här versionen av Business Central.



FinishCodeunit FinishPosting Uppdaterad

PostUnrealizedVAT Monterade

CheckPostUnrealizedVAT Monterade

ExchangeAccounts Monterade

InitGLEntry InitGLEntry Uppdaterad

InitGLEntryVAT Monterade

InitGLEntryVATCopy Monterade

InsertGLEntry InsertGLEntry Uppdaterad

CreateGLEntry Monterade

CreateGLEntryBalAcc Monterade

CreateGLEntryVAT Monterade

CreateGLEntryVATCollectAdj Monterade

CreateGLEntryFromVATEntry Monterade

UpdateCheckAmounts Monterade

ApplyCustLedgEntry ApplyCustLedgEntry Uppdaterad

CalcPmtDiscPossible Monterade

CalcPmtTolerancePossible Monterade

CalcPmtTolerance CalcPmtTolerance Uppdaterad

CalcPmtDisc CalcPmtDisc Uppdaterad

CalcPmtDiscIfAdjVAT CalcPmtDiscIfAdjVAT Uppdaterad

CalcPmtDiscTolerance CalcPmtDiscTolerance Uppdaterad

CalcPmtDiscVATBases Monterade

CalcPmtDiscVATAmounts Monterade

InsertPmtDiscVATForVATEntry Monterade

InsertPmtDiscVATForGLEntry Monterade
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CalcCurrencyApplnRounding CalcCurrencyApplnRounding Uppdaterad

FindAmtForAppln FindAmtForAppln Uppdaterad

CalcCurrencyUnrealizedGainLoss CalcCurrencyUnrealizedGainLoss Uppdaterad

CalcCurrencyRealizedGainLoss CalcCurrencyRealizedGainLoss Uppdaterad

CalcApplication CalcApplication Uppdaterad

CalcRemainingPmtDisc CalcRemainingPmtDisc Flyttad till kodmodul 426 – hantering
av betalningstolerans

CalcAmtLCYAdjustment CalcAmtLCYAdjustment Monterade

InitNewCVLedgEntry InitFromGenJnlLine Flyttad till tabell 383 – detaljerad KL
resk.trans.buff.

InitOldCVLedgEntry CopyFromCVLedgEntryBuf Flyttad till tabell 383 – detaljerad KL
resk.trans.buff.

InsertDtldCVLedgEntry InsertDtldCVLedgEntry Flyttad till tabell 383 – detaljerad KL
resk.trans.buff.

InitBankAccLedgEntry Monterade

InitCheckLedgEntry Monterade

InitCustLedgEntry Monterade

InitVendLedgEntry Monterade

InsertDtldCustLedgEntry Monterade

InsertDtldVendLedgEntry Monterade

CustUnrealizedVAT CustUnrealizedVAT Uppdaterad

CustPostApplyCustLedgEntry CustPostApplyCustLedgEntry Uppdaterad

PrepareTempCustLedgEntry Monterade

UnapplyCustLedgEntry UnapplyCustLedgEntry Uppdaterad

TransferCustLedgEntry CopyFromGenJnlLine Flyttad till tabell 21 – kundreskontra

PostDtldCustLedgEntries PostDtldCustLedgEntries Uppdaterad

PostDtldCustLedgEntry Monterade

PostDtldCustLedgEntryUnapply Monterade
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GetDtldCustLedgEntryAccNo Monterade

ZeroTransNoDtldCustLedgEntries SetZeroTransNo Flyttad till tabell 379 – detaljerad
kundresk.trans.

AutoEntrForDtldCustLedgEntries Omstrukturerad till
PostDtldCustLedgEntryUnapply

CustUpdateDebitCredit UpdateDebitCredit Flyttad till tabell 379 – detaljerad
kundresk.trans.

ApplyVendLedgEntry ApplyVendLedgEntry Uppdaterad

PrepareTempVendLedgEntry Monterade

VendPostApplyVendLedgEntry VendPostApplyVendLedgEntry Uppdaterad

UnapplyVendLedgEntry UnapplyVendLedgEntry Uppdaterad

TransferVendLedgEntry CopyFromGenJnlLine Flyttad till tabell 25 –
lev.reskontratransaktion

PostDtldVendLedgEntries PostDtldVendLedgEntries Uppdaterad

PostDtldVendLedgEntry Monterade

PostDtldVendLedgEntryUnapply Monterade

GetDtldVendLedgEntryAccNo Monterade

PostDtldCVLedgEntry Monterade

PostDtldCustVATAdjustment Monterade

PostDtldVendVATAdjustment Monterade

ZeroTransNoDtldVendLedgEntries SetZeroTransNo Flyttad till tabell 380 – detaljerad
lev.resk.trans.

AutoEntrForDtldVendLedgEntries Omstrukturerad till
PostDtldVendLedgEntryUnapply

VendUpdateDebitCredit UpdateDebitCredit Flyttad till tabell 380 – detaljerad
lev.resk.trans.

VendUnrealizedVAT VendUnrealizedVAT Uppdaterad

PostUnrealVATEntry Monterade

PostApply Monterade
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PostUnrealVATByUnapply PostUnrealVATByUnapply Uppdaterad

PostUnapply Monterade

InsertDtldCustLedgEntryUnapply Monterade

InsertDtldVendLedgEntryUnapply Monterade

InsertTempVATEntry Monterade

ProcessTempVATEntry Monterade

UpdateCustLedgEntry Monterade

UpdateVendLedgEntry Monterade

UpdateCalcInterest UpdateCalcInterest Uppdaterad

UpdateCalcInterest2 UpdateCalcInterest2 Uppdaterad

GLCalcAddCurrency GLCalcAddCurrency Uppdaterad

HandleAddCurrResidualGLEntry HandleAddCurrResidualGLEntry Uppdaterad

CalcLCYToAddCurr CalcLCYToAddCurr Uppdaterad

CalcAddCurrFactor Borttaget

GetCurrencyExchRate GetCurrencyExchRate Uppdaterad

ExchAmount ExchangeAmount Flyttad till tabell 330 – valutakurs

ExchangeAmtLCYToFCY2 ExchangeAmtLCYToFCY2 Uppdaterad

CalcAddCurrForUnapplication CalcAddCurrForUnapplication Uppdaterad

CheckNonAddCurrCodeOccurred CheckNonAddCurrCodeOccurred Uppdaterad

CheckCalcPmtDisc Flyttad till kodmodul 426 – hantering
av betalningstolerans

CheckCalcPmtDiscCVCust Flyttad till kodmodul 426 – hantering
av betalningstolerans

CheckCalcPmtDiscCust Flyttad till kodmodul 426 – hantering
av betalningstolerans

CheckCalcPmtDiscGenJnlCust Flyttad till kodmodul 426 – hantering
av betalningstolerans
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CheckCalcPmtDiscCVVend Flyttad till kodmodul 426 – hantering
av betalningstolerans

CheckCalcPmtDiscVend Flyttad till kodmodul 426 – hantering
av betalningstolerans

CheckCalcPmtDiscGenJnlVend Flyttad till kodmodul 426 – hantering
av betalningstolerans

Reverse Reverse Flyttad till Codeunit 17 Redovisningsjnl
– bokför återföring

ReverseCustLedgEntry ReverseCustLedgEntry Flyttad till Codeunit 17 Redovisningsjnl
– bokför återföring

ReverseVendLedgEntry ReverseVendLedgEntry Flyttad till Codeunit 17 Redovisningsjnl
– bokför återföring

ReverseBankAccLedgEntry ReverseBankAccLedgEntry Flyttad till Codeunit 17 Redovisningsjnl
– bokför återföring

ReverseVAT ReverseVAT Flyttad till Codeunit 17 Redovisningsjnl
– bokför återföring

SetReversalDescription SetReversalDescription Flyttad till Codeunit 17 Redovisningsjnl
– bokför återföring

ApplyCustLedgEntryByReversal ApplyCustLedgEntryByReversal Flyttad till Codeunit 17 Redovisningsjnl
– bokför återföring

ApplyVendLedgEntryByReversal ApplyVendLedgEntryByReversal Flyttad till Codeunit 17 Redovisningsjnl
– bokför återföring

PostPmtDiscountVATByUnapply PostPmtDiscountVATByUnapply Flyttad till Codeunit 17 Redovisningsjnl
– bokför återföring

CheckDimComb Tillagt i Codeunit 17 Redovisningsjnl –
bokför återföring

CopyCustLedgEntry Tillagt i Codeunit 17 Redovisningsjnl –
bokför återföring

CopyVendLedgEntry Tillagt i Codeunit 17 Redovisningsjnl –
bokför återföring

CopyBankAccLedgEntry Tillagt i Codeunit 17 Redovisningsjnl –
bokför återföring

HandlDtlAddjustment HandleDtldAdjustment Uppdaterad

CollectAddjustment CollectAdjustment Uppdaterad

SetOverDimErr SetOverDimErr Uppdaterad
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PostJob PostJob Uppdaterad

InsertVATEntriesFromTemp InsertVATEntriesFromTemp Uppdaterad

CaptureOrRefundCreditCardPmnt CaptureOrRefundCreditCardPmnt Uppdaterad

UpdateDOPaymentTransactEntry UpdateDOPaymentTransactEntry Uppdaterad

ABSMin ABSMin Uppdaterad

GetApplnRoundPrecision GetApplnRoundPrecision Uppdaterad

CheckDimValueForDisposal CheckDimValueForDisposal Uppdaterad

CalculateCurrentBalance CalculateCurrentBalance Uppdaterad

IncludeVATAmount Flyttad till tabell 81 journalrad

CalcVATAmountFromVATEntry CalcVATAmountFromVATEntry Uppdaterad

TotalVATAmountOnJnlLines Monterade

SetGLRegReverse Monterade

GetGLSetup Monterade

ReadGLSetup Monterade

CheckSalesExtDocNo Monterade

CheckPurchExtDocNo Monterade

CheckGLAccDimError Monterade

GetCurrency Monterade

PostDtldAdjustment Monterade

GetNextEntryNo Monterade

GetNextTransactionNo Monterade

GetNextVATEntryNo Monterade

IncrNextVATEntryNo Monterade

IsNotPayment Monterade

IsTempGLEntryBufEmpty Monterade
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IsVATAdjustment Monterade

IsVATExcluded Monterade

UpdateDimensions Monterade

UpdateDimensionsFromCustLedgEntry Monterade

UpdateDimensionsFromVendLedgEntry Monterade

UpdateTotalAmounts Monterade

CreateGLEntriesForTotalAmounts Monterade
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I det här avsnittet

Dokumentationen ger en detaljerad teknisk inblick i begreppen och principerna för lagrings- och
bokföringsfunktioner för dimensionstransaktioner i Business Central.

Översikt över dimensionsuppsättningstransaktioner
Designdetaljer: Söka efter dimensionskombinationer
Designdetaljer: Tabellstruktur
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Dimensionsuppsättningar

DIMENSIONSUPPSÄTTNINGS-
ID DIMENSIONSKOD DIMENSIONSVÄRDEKOD DIMENSIONSVÄRDESNAMN

108 OMRÅDE 70 Nordamerika

108 RÖRELSEMALL Home Start

108 AVDELNING FÖRSÄLJNING FÖRS

Dimensionsuppsättningstrans.

I det här avsnittet beskrivs hur dimensionsuppsättningstransaktioner lagras och bokförs i Business Central.

En dimensionsuppsättning en är en unik kombination av dimensionsvärden. Den lagras som
dimensionsuppsättningstransaktioner i databasen. Varje dimensionsuppsättningstransaktion representerar ett
enstaka dimensionsvärde. Dimensionsuppsättningen identifieras av ett gemensamt dimensionsuppsättnings-ID
som tilldelats varje dimensionsuppsättningstransaktion som tillhör dimensionsuppsättningen.

Följande exempel visar när en dimensionsuppsättning som har tre dimensionsuppsättningstransaktioner.
Dimensionsuppsättningen identifieras av ett dimensionsuppsättnings-ID som är 108.

Dimensionsuppsättningar lagras i tabellen Dimensionsuppsättnings transaktion som
dimensionsuppsättningstransaktioner med samma dimensionsuppsättnings-ID.

När du skapar en ny journalrad, dokumenthuvud eller dokumentrad kan du ange en kombination av
dimensionsvärden. I stället för att uttryckligen lagra varje dimensionsvärde i databasen tilldelas ett
dimensionsuppsättnings-ID till journalraden, dokumenthuvudet eller dokumentraden för att specificera
dimensionsuppsättningen.

När du redigerar och stänger sidan Redigera dimensionsuppsättningstrans. utförs en kontroll för att se om
kombinationen av dimensionsvärden finns som en dimensionsuppsättning i tabellen. Om kombinationen finns i
tabellen tilldelas motsvarande dimensionsuppsättnings-ID till journalraden, dokumenthuvudet eller
dokumentraden. Annars läggs en ny dimensionsuppsättning till tabellen och det nya dimensionsuppsättnings-ID:t
tilldelats journalraden, dokumenthuvudet eller dokumentraden.



Codeunit 408 Dimensionshantering

Prestandaförbättring

Se även

Codeunit 408, Dimensionshantering, är ett funktionsbibliotek som hanterar gemensamma uppgifter som är
kopplade till dimensioner, till exempel kopiering från en tabell till en annan eller från ett dokument till ett annat.

Genom att lagra dimensionsuppsättningar en gång i databasen bevaras databasplats och allmänna prestanda
förbättras.

Designdetaljer: Söka efter dimensionskombinationer
Designdetaljer: Tabellstruktur
Designdetaljer: Dimensionsuppsättningstransaktioner
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Bygga sökträd

Exempel 1Exempel 1

DIMENSIONSUPPSÄTTNINGAR DIMENSIONSUPPSÄTTNINGSTRANSAKTIONER

Frågesvar 0 Ingen

Frågesvar 1 AREA 30

Frågesvar 2 AREA 30, DEPT ADM

Frågesvar 3 AREA 30, DEPT PROD

Frågesvar 4 AREA 30, DEPT ADM, PROJ VW

När du stänger en sida när du har redigerat en uppsättning med dimensioner utvärderar Business Central om den
redigerade uppsättningen med dimensioner finns. Om uppsättningen inte finns skapas en ny uppsättning och
dimensionskombinationens ID returneras.

Tabell 481 Trädnod för dimensionsuppsättning används när Business Central utvärderar om en
dimensionsuppsättning redan finns i tabell 480 Dimensionsuppsättnings transaktion. Utvärderingen utförs av
rekursivt genomgång av sökträdet från toppnivån nummer 0. Den översta nivån 0 representerar en dimension
utan dimensionsuppsättningstransaktioner. De underordnade uppsättningarna till denna dimensionsuppsättning
representerar dimensionsuppsättningar med endast en dimensionsuppsättningstransaktion. De underordnade
uppsättningarna till dessa dimensionsuppsättningar representerar dimensionsuppsättningar med två
underordnade, och så vidare.

Följande diagram representerar ett sökträd med sex dimensionsuppsättningar. Endast den särskiljande
dimensionsuppsättningstransaktionen visas i diagrammet.

Följande tabell beskrivs en fullständig lista över dimensionsuppsättningstransaktioner som utgör varje
dimensionsuppsättning.



Frågesvar 5 AREA 40

Frågesvar 6 AREA 40, PROJ VW

DIMENSIONSUPPSÄTTNINGAR DIMENSIONSUPPSÄTTNINGSTRANSAKTIONER

Exempel 2Exempel 2

Hitta dimensionsuppsättnings-IDHitta dimensionsuppsättnings-ID

DimSet."Parent ID" := 0;  // 'root'  
IF UserDim.FINDSET THEN  
  REPEAT  
      DimSet.GET(DimSet."Parent ID",UserDim.DimCode,UserDim.DimValueCode);  
  UNTIL UserDim.NEXT = 0;  
EXIT(DimSet.ID);  

I det här exemplet visas hur Business Central utvärderar om en dimensionsuppsättning som består av
dimensionsuppsättningstransaktionerna AREA 40, DEPT PROD finns.

Först Business Central uppdateras även tabellen Trädnod för dimensionsuppsättning för att se till att sökträdet
ser ut som på bilden. På så sätt blir dimensionsuppsättning 7 underordnad dimensionsuppsättning 5.

På en begreppsmässig nivå kombineras Överordnat ID , Dimension, och Dimensionsvärde, i sökträdet, och
används som primärnyckel eftersom Business Central korsar trädet i samma ordning som
dimensionstransaktionerna. Funktionen GET (record) används för att söka efter dimensionuppsättnings-ID.
Följande kodexempel visar hur du hittar dimensionsuppsättning-ID när det finns tre dimensionsvärden.

För att bevara möjligheten för Business Central byta namn på en dimension och ett dimensionsvärde utökas
tabellen 349 Dimensionsvärde med heltalsfältet Dimensionsvärde-ID . Den här tabellen omvandlar fältparen
Dimension och Dimensionsvärde till ett heltalsvärde. När du byter namn på dimensionen och
dimensionsvärdet ändras inte heltalsvärdet.



DimSet."Parent ID" := 0;  // 'root'  
IF UserDim.FINDSET THEN  
  REPEAT  
      DimSet.GET(DimSet.ParentID,UserDim."Dimension Value ID");  
  UNTIL UserDim.NEXT = 0;  
EXIT(DimSet.ID);  

Se även
HÄMTA funktionen (post)
Designdetaljer: Dimensionsuppsättningstransaktioner
Översikt över dimensionsuppsättningstransaktioner
Designdetaljer: Tabellstruktur

https://docs.microsoft.com/dynamics-nav/GET-Function--Record-
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Tabell 480, dimensionsuppsättningstransaktion

FÄLTNUMMER FÄLTNAMN DATATYP KOMMENTAR

1 ID Heltal >0,0 har reserverats för den
tomma
dimensionsuppsättningen.
Referensfält 3 i tabell 481.

2 Dimensionskod Kod 20 Tabellrelation till tabell 348.

3 Dimensionsvärdekod Kod 20 Tabellrelation till tabell 349.

4 Dimensionsvärde-ID Heltal Referensfält 12 i tabell 349.
Det är den sekundära
nyckeln som du använder
för att gå igenom tabellen
481.

5 Dimensionsnamn Text 30 CalcField. Uppslag i tabell
348.

6 Dimensionsvärdesnamn Text 30 CalcField. Uppslag i tabell
349.

Tabell 481, Trädnod för dimensionsuppsättning

FÄLTNR FÄLTNAMN DATATYP KOMMENTAR

1 ID för överordnad
dimensionsuppsättning

Heltal 0 för nod för högsta nivå.

2 Dimensionsvärde-ID Heltal Tabellrelation till fält 12 i
tabell 349.

3 Dimensionsuppsättnings-
ID

Heltal AutoIncrement. Använt i fält
1 i tabell 480.

4 Används Booleskt Falskt om det inte används.

För att förstå hur dimensionstransaktioner lagras och bokförs är det viktigt att förstå tabellstrukturen.

Tabellen kan inte ändras. Följande data har upprättats skriftligt till tabellen. Du kan inte ta bort eller redigera dem.

Tabellen kan inte ändras. Den används för att söka efter en dimensionsuppsättning. Om dimensionsuppsättningen
inte hittas, skapas en ny uppsättning.



Tabell 482 Gruppera dimensionsuppsättningsbuffert

FÄLTNUMMER FÄLTNAMN DATATYP KOMMENTAR

1 Dimensionskod Kod 20 Tabellrelation till tabell 348.

2 Dimensionsvärdekod Kod 20 Tabellrelation till tabell 349.

3 Dimensionsvärde-ID Heltal Referensfält 12 i tabell 349.

4 Ny dimensionsvärdekod Kod 20 Tabellrelation till tabell 349.

5 Nytt dimensionsvärde-ID Heltal Referensfält 12 i tabell 349.

6 Dimensionsnamn Text 30 CalcField. Uppslag i tabell
348.

7 Dimensionsvärdesnamn Text 30 CalcField. Uppslag i tabell
349.

8 Nytt
dimensionsvärdesnamn

Text 30 CalcField. Uppslag i tabell
349.

Transaktions- och budgettabeller

FÄLTNUMMER FÄLTNAMN DATATYP KOMMENTAR

480 Dimensionsuppsättnings-
ID

Heltal Referensfält 1 i tabell 480.

Tabell 83, artikeljournalradTabell 83, artikeljournalrad

FÄLTNUMMER FÄLTNAMN DATATYP KOMMENTAR

480 Dimensionsuppsättnings-
ID

Heltal Referensfält 1 i tabell 480.

481 Nytt
dimensionsuppsättnings-
ID

Heltal Referensfält 1 i tabell 480.

Tabell 349, dimensionsvärdeTabell 349, dimensionsvärde

FÄLTNUMMER FÄLTNAMN DATATYP KOMMENTAR

Tabellen används om du till exempel ändrar en dimensionsvärdekod i en artikeltransaktion med hjälp av sidan
artikelgrupperingsjournal.

Det här fältet är viktigt förutom andra dimensionsfälten i tabellen:

Det här fältet är viktigt förutom andra dimensionsfälten i tabellen:

Det här fältet är viktigt förutom andra dimensionsfälten i tabellen:



12 Dimensionsvärde-ID Heltal AutoIncrement. Använt för
referenser i tabell 480 och
tabell 481.

FÄLTNUMMER FÄLTNAMN DATATYP KOMMENTAR

Tabeller som innehåller fältet dimensionsuppsättning-IDTabeller som innehåller fältet dimensionsuppsättning-ID

TABELLNR TABELLNAMN

17 Redovisningstransaktion

21 Kundreskontra

25 Lev.reskontratransaktion

32 Artikeltransaktion

110 Utleveranshuvud

111 Förs.utleveransrad

112 Försäljningsfakturahuvud

113 Försäljningsfakturarad

114 Kreditnotahuvud

115 Kreditnotarad

120 Inleveranshuvud

121 Inleveransrad

122 Inköpsfakturahuvud

123 Inköpsfakturarad

124 Inköpskreditnotahuvud

125 Inköpskreditnotarad

169 Projekttransaktion

203 Resurstransaktion

271 Bankkontotransaktion

Fältet dimensionsuppsättning-ID (480) finns i följande tabeller. För tabellerna som lagrar bokförda data visar
fältet endast icke-redigerbara dimensioner som är markerade som Gå nedåt. För tabellerna som lagrar
arbetsdokument är fältet redigerbart. Bufferttabellerna som används internt behöver inte redigerbara eller icke-
redigerbara möjligheter.

Fältet 480 kan inte redigeras i följande tabeller.



281 Inventeringstransaktion

297 Utskickat bet.påminnelsehuvud

304 Utskickat räntefakturahuvud

5107 Förs.huvud arkiv

5108 Förs.rad arkiv

5109 Inköpshuvud arkiv

5110 Inköpsrad arkiv

5601 Anl. transaktion

5625 Underhållstransaktion

5629 Försäkringstransaktion

5744 Överföringsutleveranshuvud

5745 Överföringsutleveransrad

5746 Överföring inleveranshuvud

5747 Överföring inleveransrad

5802 Värdetransaktion

5832 Kapacitetstrans.

5907 Servicetransaktion

5908 Servicehuvud

5933 Tjänsteorder bokf.buffer

5970 Arkiverat serv.kontrakt huvud

5990 Serviceutleveranshuvud

5991 Serviceutleveransrader

5992 Servicefakturahuvud

5993 Servicefakturarad

5994 Servicekreditnota, huvud

TABELLNR TABELLNAMN



5995 Servicekreditnota, rad

6650 Returutleverans huvud

6651 Returutleveransrad

6660 Returinleveranshuvud

6661 Förs.inleverans rad

TABELLNR TABELLNAMN

TABELLNR TABELLNAMN

36 Försäljningshuvud

37 Försäljningsrad

38 Inköpshuvud

39 Inköpsrad

81 Redovisningsjournalrad

83 Artikeljournalrad

89 Strukturjournalrad

96 Redov.budgettransaktion

207 Resursjournalrad

210 Projektjournalrad

221 Redovisningsjnl med fördelning

246 Rekvisitionsrad

295 Betalningspåminnelsehuvud

302 Räntefakturahuvud

5405 Produktionsorder

5406 Prod.orderrad

5407 Prod.orderkomponent

5615 Anl. fördelning

Fältet 480 kan redigeras i följande tabeller.



5621 Anl. journalrad

5635 Försäkringsjournalrad

5740 Överföringshuvud

5741 Överföringsrad

5900 Servicehuvud

5901 Serviceartikelrad

5902 Servicerad

5965 Servicekontrakt huvud

5997 Standardservicerad

7134 Artikelbudgettransaktion

99000829 Planeringskomponent

TABELLNR TABELLNAMN

TABELLNR TABELLNAMN

49 Fakturabokföringsbuffert

212 Projektbokföringsbuffert

372 Betalningsbuffer

382 KL resk.trans. buffer

461 Buffert för fakturarad (förskottsbetalning)

5637 Anl. redov. bokf.buffer

7136 Buffert för artikelbudget

Se även

Fältet 480 finns i följande bufferttabeller.

Designdetaljer: Dimensionsuppsättningstransaktioner
Översikt över dimensionsuppsättningstransaktioner
Designdetaljer: Söka efter dimensionskombinationer
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Lokal funktionalitet

REGION LAND MER INFORMATION

Europa

Österrike Lokal funktionalitet för Österrike

Belgien Lokal funktionalitet för Belgien

Danmark Lokal funktionalitet för Danmark

Tyskland Lokal funktionalitet för Tyskland

Finland Lokal funktionalitet för Finland

Frankrike Lokal funktionalitet för Frankrike

Island Lokal funktionalitet för Island

Italienska Lokal funktionalitet för Italien

Nederländerna Lokal funktionalitet för Nederländerna

Norge Lokal funktionalitet för Norge

Spanien Spain Local Functionality

Sverige Lokal funktionalitet för Sverige

Schweiz Lokal funktionalitet för Schweiz

Storbritannien Storbritannien, lokal funktion

Nordamerika

Kanada Lokal funktionalitet för Kanada

Business Central har en kombinerad lokaliseringsstrategi för modeller från både Microsoft och partners. I det här
avsnittet finns beskrivningar av funktionerna som gäller för de länder där Microsoft tillhandahåller funktioner för
regelefterlevnad och andra lokala funktioner.

En lista med de marknader som för närvarande stöds finns i International tillgänglighet för Microsoft Dynamics
365.

Välj lämplig länk om du vill ha information om den lokala funktionaliteten för varje land:

https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/get-started/availability
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Austria/austria-local-functionality
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Belgium/belgium-local-functionality
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Denmark/denmark-local-functionality
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Germany/germany-local-functionality
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Finland/finland-local-functionality
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/France/france-local-functionality
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Iceland/iceland-local-functionality
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Italy/italy-local-functionality
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Netherlands/netherlands-local-functionality
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Norway/norway-local-functionality
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Spain/spain-local-functionality
file:///T:/y1da/LocalFunctionality/Sweden/sweden-local-functionality.html
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Switzerland/switzerland-local-functionality
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/UnitedKingdom/united-kingdom-local-functionality
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Canada/canada-local-functionality


Mexico Mexico Local Functionality

USA Förenta staterna: lokal funktion

Asien-Stillahavsområdet

Australien Lokal funktionalitet för Australien

Nya Zeeland Lokal funktionalitet för Nya Zeeland

REGION LAND MER INFORMATION

Övriga länderÖvriga länder

Se även

Business Central är tillgänglig även på andra marknader via lokaliseringsappar. Om en Microsoft-partner har
skapat en lokaliseringsapp för ditt land hittar du den i AppSource.

Komma igång
Regelefterlevnad
Internationella tillgängligheten för Microsoft Dynamics 365
Utveckling av en lokaliseringslösning

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Mexico/mexico-local-functionality
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/UnitedStates/united-states-local-functionality
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/Australia/australia-local-functionality
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/LocalFunctionality/NewZealand/new-zealand-local-functionality
https://appsource.microsoft.com/en-us/product/dynamics-365-business-central/
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/get-started/availability
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/readiness/readiness-develop-localization
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Göra betalningar med tjänsten för
bankdatakonvertering eller SEPA-kreditöverföring
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NOTENOTE

Ställa in konverteringstjänsten för bankdata.

Ställa in SEPA-kreditöverföring

På sidan Betalningsjournal kan du behandla betalningar till dina leverantörer genom att exportera en fil
tillsammans med betalningsinformation från på journalraderna. Du kan sedan överföra filen till den elektroniska
banken där relaterade pengaöverföringar bearbetas. Business Central stödjer SEPA kreditöverföringar-format, men
andra format för elektroniska betalningar i ditt land/din region kan finnas.

I den generiska versionen av Business Central, ställs en global tjänstleverantör in och ansluts för att konvertera
bankdata till valfritt filformat som din bank kräver. I Nordamerikanska versioner kan samma tjänst användas för att
skicka betalningsfiler som elektronisk överföring (EFT), men med en något annorlunda process. Se steg 6 i Att
exportera betalningar till en bankfil.

Om du vill aktivera SEPA-kreditöverföringar måste du först lägga upp ett bankkonto, en leverantör och
redovisningsjournalen som utbetalningsjournalen baseras på. Sedan förbereder du betalningar till leverantörer
genom att automatiskt fylla i på sidan Betalningsjournal med förfallna betalningar med angivna
bokföringsdatum.

När du har verifierat att betalningarna har behandlats korrekt av banken kan du fortsätta att bokföra
utbetalningsjournalraderna.

Aktivera funktionen för bankdatakonvertering om du vill få en eventuell bankutdragsfil konverterad till ett format
som du kan importera eller få dina exporterad betalningfiler konverterade till det format som din bank kräver. Mer
information finns i Konfigurera bankdatakonverteringstjänsten.

Från sidan Betalningsjournal kan du exportera betalningar till en fil för överföring till din elektroniska bank för
behandling av de relaterade pengaöverföringarna. Business Central stödjer SEPA kreditöverföringar-format, men
andra format för elektroniska betalningar i ditt land/din region kan finnas.

Om du vill aktivera export av bankfilformat som inte stöds från början i Business Central, kan du konfigurera en
datautbytesdefinition med ramverket för datautbyte. Mer information finns i Så här konfigurerar du
dataintegrationsdefinitioner.

Innan du kan bearbeta betalning på elektronisk väg genom att exportera betalningsfiler i formatet SEPA
Krediteringsöverföring, måste du utföra följande inställningssteg:

Skapa bankkontot i fråga för att hantera format för SEPA-kreditöverföringen.
Skapa leverantörskort för att behandla betalningar genom att exportera filer i formatet för SEPA-
kreditöverföringen.
Ställ in den relaterade redovisningsjournal-batchen för att aktivera betalningsexporten från sidan
Betalningsjournal
Så här kan du ansluta datautbytesdefinitionen för en eller flera betalningstyper till lämpliga betalningsmetoder



Så här lägger du upp ett bankkonto för SEPA-kreditöverföringSå här lägger du upp ett bankkonto för SEPA-kreditöverföring

Så här lägger du upp ett leverantörskort för SEPA-kreditöverföringSå här lägger du upp ett leverantörskort för SEPA-kreditöverföring

Så här anger du utbetalningsjournalen för att exportera betalningsfilerSå här anger du utbetalningsjournalen för att exportera betalningsfiler

Så här kan du ansluta datautbytesdefinitionen för en eller flera betalningstyper till lämpliga betalningsmetoderSå här kan du ansluta datautbytesdefinitionen för en eller flera betalningstyper till lämpliga betalningsmetoder

Förbereda utbetalningsjournalen

NOTENOTE

1. I rutan Sök, ange Bankkonton och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna kortet för det bankkonto som du ska exportera betalningsfiler från i formatet SEPA Kreditöverföring.

3. På snabbfliken överföri fältet Format för betalningsexport, välj SEPADD .

4. I fältet SEPA CT Medd ID-nr serie väljer du en nummerserie från vilken nummer tilldelas till SEPA-
kreditöverföringsartiklar.

5. Se till att fältet IBAN  är ifyllt.

Fältet Valutakod måste anges till EUR, eftersom SEPA-kreditöverföringar bara kan utföras i valutan EURO.

1. I rutan Sök, ange Leverantörer och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna kortet för den leverantör som du ska betala elektronisk genom att exportera betalningsfiler i
formatet SEPA Kreditöverföring.

3. På snabbfliken Betalning i fältet Betalningsmetodkod väljer du BANK.

4. I fältet Föredraget bankkonto väljer du banken som pengarna ska överföras till när de har behandlat av
din elektroniska bank.

Värdet i fältet Föredraget bankkonto kopieras till fältet mottagarens bankkonto på sidan
betalningsjournal.

1. I rutan Sök, ange Utbetalningsjournaler och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna utbetalningsjournalen som du använder för att behandla betalningar genom att exportera filer i formatet

SEPA Kreditöverföring.
3. I fältet Journalnamn väljer du listrute-knappen.
4. På sidan Redovisningsjournaler på fliken Start i gruppen Hantera väljer du Redigera lista.
5. Markera kryssrutan Tillåt betalningsexport på raden för utbetalningsjournalen som du kommer att använda

när du vill exportera betalningar.

1. I rutan Sök, ange Betalningssätt och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Betalningsmetoder väljer du det betalningssätt som används att exportera betalningar från och väljer

sedan fältet Definition för bet.exportrad.
3. På sidan Definition för bet.exportrad väljer du den kod som du har angett i fältet Kod på snabbfliken

Definitioner för rad i steg 4 i avsnittet ”Beskriva layouten för rader och kolumner i filen” i förfarandet Så här
konfigurerar du dataintegrationsdefinitioner.

Medgivande för autogiro infogas automatiskt i fältet Medgivande-ID för autogiro när du skapar en
försäljningsfaktura för den kund som du valde i steg 2. Mer information finns i Skapa återkommande försäljnings-
och inköpsrader.

Fyll i betalningsjournalen med rader för förfallna betalningar till leverantörer, med alternativet att infoga
bokföringsdatum som baseras på förfallodatumet för de relaterade inköpsdokumenten. Mer information finns i



Exportera betalningar till en bankfil

NOTENOTE

Exportera betalningar till en bankfilExportera betalningar till en bankfil

NOTENOTE

Hantera leverantörsskulder.

När du är redo att göra betalningar till dina leverantörer eller återföringar till dina anställda kan du exportera en fil
med betalningsinformation på raderna på sidan Betalningsjournal. Du kan sedan överföra filen till banken för att
bearbeta relaterade pengaöverföringar.

I den allmänna versionen av Business Central ställs tjänsten för bankdatakonvertering in och ansluts. I
Nordamerikanska versioner kan samma tjänst användas för att skicka betalningsfiler som elektronisk överföring
(EFT), men med en något annorlunda process. Se steg 6 i Att exportera betalningar till en bankfil .

Innan du kan exportera betalningsfiler från betalningsjournalen måste du ange elektroniskt format för berörda adress och du
måste aktivera tjänsten för bankdatakonvertering. Mer information finns i Så här ställer du in bankkonton och Så här ställer
du in konverteringstjänsten för bankdata. Dessutom måste du välja kryssrutan Tillåt betalningsexport betalning på sidan
redovisningsjournaler. Mer information finns i Arbeta med Redovisningsjournaler.

Du använder sidan Kreditöverföringsregister för att visa de betalningsfiler som har exporterats från
betalningsjournalen. På den här sidan kan du också återexportera betalningfiler i händelse av tekniska fel, eller om
filen ändras. Tänk på att exporterade EFT-filer inte visas på den här sidan och kan inte återexporteras.

Nedan beskrivs hur du betalar en leverantör med check. Stegen liknar återbetalning till en kund med check.

1. Välj ikonen  och ange Betalningsjournal och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i utbetalningsjournalraderna. Mer information finns i Registrera betalningar och återbetalningar.

Om du använder EFT kan du välja mellan elektronisk betalning eller elektronisk betalning – IAT i fältet
Bankbetalningstyp. Andra filexporttjänster och deras format kräver olika inställningsvärden på sidan Bankkontokort och
Leverantörsbankkontokort. Du får information om vilka inställningsvärden som är fel eller saknas när du försöker exportera
filen.

TIPTIP

3. När du har gjort alla betalningsjournalrader, väljer du åtgärden Exportera.

4. På sidan Exportera elektronisk betalning fyller du i fälten efter behov.

Felmeddelanden visas i faktaboxen Fel i betalningsfil där du kan även välja ett felmeddelande om du vill se
detaljerad information. Du måste lösa alla fel innan betalningsfilen kan exporteras.

När du använder tjänsten för bankdatakonvertering visas ett vanligt felmeddelande som berättar att
bankkontonumret inte har den längd som din bank kräver. För att undvika eller lösa felet måste du ta bort värdet i
fältet IBAN på sidan Bankkontokort och sedan i fältet Bankkontonr ange ett bankkontonummer i formatet som din
bank kräver.

5. På sidan Spara som anger du var filen ska exporteras till och välj sedan Spara.



Så här planerar du när du vill bokföra exporterad betalningSå här planerar du när du vill bokföra exporterad betalning

Så här återexporterar du betalningar till en bankfilSå här återexporterar du betalningar till en bankfil

NOTENOTE

NOTENOTE
Om du använder EFT, sparar du det resulterande remissaformuläret för leverantör som Word-dokument eller välj att
få det med e-post direkt till leverantören. Betalningarna läggs nu till på sidan generera EFT-fil där du kan skapa flera
betalningsorder tillsammans för att spara kostnader för överföring. Mer information finns i följande steg:

6. På sidan betalningsjournal kan du välja åtgärden generera EFT-fil.

På sidan generera EFT-fil listas alla betalningar som har ställts in för EFT som du har exporterat från
utbetalningsjournalen för en angiven adress men som ännu inte har skapats på snabbfliken rader.

7. Välj åtgärder generera EFT-fil för att exportera en fil för EFT-betalningar.

8. På sidan Spara som anger du var filen ska exporteras till och välj sedan Spara.

Bankbetalningsfilen exporteras till den plats som du anger, och du kan fortsätta att föra över den till ditt
elektroniska bankkonto och göra de faktiska beloppen. Du kan sedan bokföra de exporterade
betalningsjournalraderna.

Om du inte vill bokföra en utbetalningsjournalrad för en exporterad betalning, till exempel eftersom du väntar på
en bekräftelse att transaktionen har behandlats av banken, kan du bara ta bort journalraden. När du senare skapar
en utbetalningsjournal för att betala återstående belopp på fakturan kan du i fältet Totalt exporterat belopp se
hur mycket av beloppet som redan har exporterats. Du kan också söka efter detaljerad information om det
exporterade totalbeloppet genom att välja knappen Transaktioner i kreditöverföringsregister för att visa
detaljer om exporterade betalningsfiler.

Om du följer en process där du inte vill bokföra utbetalningar, tills du har bekräftelsemeddelande att de har
behandlats i banken, kan du använda detta två sätt.

I en utbetalningsjournal med föreslagna betalningsrader kan du sortera på antingen kolumnen Exporterat till
betalningsfil eller Totalt exporterat belopp och sedan ta bort betalningsförslag för öppna fakturor för vilka
betalningar som redan har gjorts och du inte vill göra betalningar för.
På sidan Betalningsförslag för lev., där du anger vilka betalningar som ska infogas i utbetalningsjournalen,
kan du markera kryssrutan Hoppa över exporterade betalningar om du inte vill infoga journalrader för
betalningar som redan har exporterats.

Om du vill visa information om exporterade betalningar väljer du åtgärden Betalningsexporthistorik.

Du kan återexportera betalningsfiler till en bankfil från sidan Kreditöverföringsregister. Innan du tar bort eller
bokför utbetalningsjournalrader kan du också återexportera betalningsfilen från sidan Betalningsjournal genom
att helt enkelt exportera den på nytt. Om du har tagit bort eller bokfört rader i utbetalningsjournalen efter att du
har exporterat dem kan du återexportera samma betalningsfil från sidan Kreditöverföringsregister. Markera
raden för batchen med kreditöverföringar du vill återexportera och välj sedan åtgärden Återexportera
betalningar till fil.

Exporterade EFT-filer visas inte på sidan Kreditöverföringsregister och kan inte återexporteras.

1. Välj ikonen  och ange Kreditöverföringsregister och välj sedan relaterad länk.
2. Välj en betalningsexport som du vill återexportera och välj sedan åtgärden Återexportera betalningar till fil.



Förhandsgranska betalningarna

Se även

Bokför betalningarna när den elektroniska betalningen har behandlats utan problem av banken. Mer information
finns i Gör betalningar.

Ställa in konverteringstjänsten för bankdata
Ställa in SEPA-kreditöverföring
Hantera Leverantörsreskontra
Arbeta med redovisningsjournaler
Samla in betalningar med SEPA-autogiro



Tillägg för betalningar och avstämning (DK).
2019-10-14 • 3 minutes to read

NOTENOTE

Bankformat som stöds

Så här ställer du in tillägget

Gör snabba, felfria betalninger genom att exportera filer som är specifikt formaterade för utbyte med din
leverantör eller bank. Filerna påskyndar processerna för betalning och avstämning och undviker fel som kan
inträffa när du manuellt anger information på en bankwebbplats.

Det här tillägget stöder filformat för flera danska banker. När du exporterar betalningsinformation till en fil, packar
tillägget data i det format som krävs av din bank. Formaten omfattar till exempel Bankdata-vl, V3, BEC, SDC och
FIK som många olika banker använder och några som är mer specialiserade för vissa banker, till exempel Danske
Bank och Nordea. Tillägget innehåller dessutom vissa format för import och avstämning av bankutdrag.

Om du vill använda tillägget måste du känna till det format som banken eller leverantör kräver. Vissa banker eller
leverantörer tillhandahåller denna information på sina webbplatser; Du kan dock behöva kontakta deras kundservice för att
hämta önskad information.

Det här tillägget använder följande format för betalningsfiler:

BANKDATA-V3
BEC INDLAND
BEC-CSV
DANSKEBANK CMKV
DANSKEBANK CMKXKSX
DANSKEBANK
FIK71
NORDEA-ERHVERV-CSV
NORDEA
NORDEA-UNITEL-V3
SDC
SDC CSV

Det finns några steg för att komma igång.

Tillåt betalningsdataexport. För att skydda dina data, är detta inte är tillgänglig.
Skapa inköpsorder och leverantörsreskontra så att du inte behöver externa verifikationsnummer på fakturor.
Om det behövs kan använda du referensnumret för att referera till en viss faktura.
Ange betalningssätt för varje leverantör. Betalningssätt definierar hur du vill betala fakturor från leverantören.
Till exempel bank, kontanter, check eller konto.
Ange vilket format som ska användas för var och en av dina bankkonton. Det kan t.ex. vara NORDEA,
DANSKEBANK, SDC.

Dessutom måste du tilldela leverantörer till en inhemsk Gen. rörelsebokföringsmall och en



För att tillåta betalningsdataexport från Business CentralFör att tillåta betalningsdataexport från Business Central

Ange betalningssätt för en leverantörAnge betalningssätt för en leverantör

TYP 01 TYP 04 TYP 71 TYP 73

Postgiro eller FIK
fordringsägarenr?

Postgiro Postgiro FIK Fordringsägarenr. FIK Fordringsägarenr.

Tillåta meddelande till
mottagare?

Ja Nej Nej Ja

Innehåller
betalningsreferensnu
mmer?

Nr Ja, 16 siffror. Ja, 15 siffror. Nr

Ange formaten som ska användas för ett bankkontoAnge formaten som ska användas för ett bankkonto

Välja FIK eller Giro betalningsinformation för leverantörsfakturor

Du använder tillägget för att exportera betalningsdata

Leverantörsbokföringsmall. Inställningen av Land/Region måste för leverantören vara Danmark (DK). Mer
information finns i Ställa in bokföringsmallar.

1. Välj ikonen  och ange Betalningsjournal och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Redigera betalningsjournal, välj journalen Bank.
3. Markera kryssrutan Tillåt betalningsexport.

I följande tabell visas kombinationerna av betalningssätten FIK och GIRO som Business Central stödjer.

1. Välj ikonen  och ange Leverantörer och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna kortet, expandera fliken betalningar i fältet betalningssätt och välj betalningssätt.
3. I vissa fall måste du fylla i andra fält. Se tabellen ovan för mer information om kombinationer.

1. Välj ikonen  och ange Bankkonto och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna kortet för bankkontokort.
3. I fältet Format för betalningsexport, välj format för exportfilen.

TIPTIP

1. Välj ikonen  och ange Inköpsfakturor och välj sedan relaterad länk.

2. Välj Leverantören. Kom ihåg att detta måste en dansk leverantör med adress i Danmark.

3. Skapa en faktura. Fälten betalningssätt och leverantörsnummer fylls i baserat på inställningarna på
leverantörskortet. Du kan ändra dem om du vill.

4. I fältet betalningsreferens anger du det 15-siffriga numret på leverantörens faktura.

Du behöver bara lägga till de senaste 11 siffrorna. Business Central lägger till fyra nollor i början av numret.

5. Bokföra fakturan

1. Välj ikonen  och ange Betalningsjournal och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Föreslå betalningsjournaler för leverantör.



Se även

TIPTIP
Om du endast vill exportera specifika betalningar kan du använda alternativen för filtrering av data.

3. Om det behövs kan du lägga till filter om du endast vill exportera specifika betalningar.

4. I fältet Bankbetalningstyp väljer du Elektronisk betalning.

5. Välj åtgärden Exportera.

Anpassning av Business Central för Business Central med tillägg
Skapa insamlingsposter för SEPA Autogiro och exportera till en bankfil
Konfigurera SEPA autogiro
Så här bokför du betalningsinleveranser för SEPA Autogiro
Samla in betalningar med SEPA-autogiro
Arbeta med redovisningsjournaler

https://docs.microsoft.com/sv-se/dynamics365/business-central/finance-how-create-sepa-direct-debit-collection-entries-export-bank-file
https://docs.microsoft.com/sv-se/dynamics365/business-central/finance-how-to-post-sepa-direct-debit-payment-receipts


2 minutes to read



Göra betalningar med tjänsten för
bankdatakonvertering eller SEPA-kreditöverföring
2019-10-14 • 8 minutes to read

NOTENOTE

Ställa in konverteringstjänsten för bankdata.

Ställa in SEPA-kreditöverföring

På sidan Betalningsjournal kan du behandla betalningar till dina leverantörer genom att exportera en fil
tillsammans med betalningsinformation från på journalraderna. Du kan sedan överföra filen till den elektroniska
banken där relaterade pengaöverföringar bearbetas. Business Central stödjer SEPA kreditöverföringar-format, men
andra format för elektroniska betalningar i ditt land/din region kan finnas.

I den generiska versionen av Business Central, ställs en global tjänstleverantör in och ansluts för att konvertera
bankdata till valfritt filformat som din bank kräver. I Nordamerikanska versioner kan samma tjänst användas för att
skicka betalningsfiler som elektronisk överföring (EFT), men med en något annorlunda process. Se steg 6 i Att
exportera betalningar till en bankfil.

Om du vill aktivera SEPA-kreditöverföringar måste du först lägga upp ett bankkonto, en leverantör och
redovisningsjournalen som utbetalningsjournalen baseras på. Sedan förbereder du betalningar till leverantörer
genom att automatiskt fylla i på sidan Betalningsjournal med förfallna betalningar med angivna
bokföringsdatum.

När du har verifierat att betalningarna har behandlats korrekt av banken kan du fortsätta att bokföra
utbetalningsjournalraderna.

Aktivera funktionen för bankdatakonvertering om du vill få en eventuell bankutdragsfil konverterad till ett format
som du kan importera eller få dina exporterad betalningfiler konverterade till det format som din bank kräver. Mer
information finns i Konfigurera bankdatakonverteringstjänsten.

Från sidan Betalningsjournal kan du exportera betalningar till en fil för överföring till din elektroniska bank för
behandling av de relaterade pengaöverföringarna. Business Central stödjer SEPA kreditöverföringar-format, men
andra format för elektroniska betalningar i ditt land/din region kan finnas.

Om du vill aktivera export av bankfilformat som inte stöds från början i Business Central, kan du konfigurera en
datautbytesdefinition med ramverket för datautbyte. Mer information finns i Så här konfigurerar du
dataintegrationsdefinitioner.

Innan du kan bearbeta betalning på elektronisk väg genom att exportera betalningsfiler i formatet SEPA
Krediteringsöverföring, måste du utföra följande inställningssteg:

Skapa bankkontot i fråga för att hantera format för SEPA-kreditöverföringen.
Skapa leverantörskort för att behandla betalningar genom att exportera filer i formatet för SEPA-
kreditöverföringen.
Ställ in den relaterade redovisningsjournal-batchen för att aktivera betalningsexporten från sidan
Betalningsjournal
Så här kan du ansluta datautbytesdefinitionen för en eller flera betalningstyper till lämpliga betalningsmetoder



Så här lägger du upp ett bankkonto för SEPA-kreditöverföringSå här lägger du upp ett bankkonto för SEPA-kreditöverföring

Så här lägger du upp ett leverantörskort för SEPA-kreditöverföringSå här lägger du upp ett leverantörskort för SEPA-kreditöverföring

Så här anger du utbetalningsjournalen för att exportera betalningsfilerSå här anger du utbetalningsjournalen för att exportera betalningsfiler

Så här kan du ansluta datautbytesdefinitionen för en eller flera betalningstyper till lämpliga betalningsmetoderSå här kan du ansluta datautbytesdefinitionen för en eller flera betalningstyper till lämpliga betalningsmetoder

Förbereda utbetalningsjournalen

NOTENOTE

1. I rutan Sök, ange Bankkonton och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna kortet för det bankkonto som du ska exportera betalningsfiler från i formatet SEPA Kreditöverföring.

3. På snabbfliken överföri fältet Format för betalningsexport, välj SEPADD .

4. I fältet SEPA CT Medd ID-nr serie väljer du en nummerserie från vilken nummer tilldelas till SEPA-
kreditöverföringsartiklar.

5. Se till att fältet IBAN  är ifyllt.

Fältet Valutakod måste anges till EUR, eftersom SEPA-kreditöverföringar bara kan utföras i valutan EURO.

1. I rutan Sök, ange Leverantörer och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna kortet för den leverantör som du ska betala elektronisk genom att exportera betalningsfiler i
formatet SEPA Kreditöverföring.

3. På snabbfliken Betalning i fältet Betalningsmetodkod väljer du BANK.

4. I fältet Föredraget bankkonto väljer du banken som pengarna ska överföras till när de har behandlat av
din elektroniska bank.

Värdet i fältet Föredraget bankkonto kopieras till fältet mottagarens bankkonto på sidan
betalningsjournal.

1. I rutan Sök, ange Utbetalningsjournaler och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna utbetalningsjournalen som du använder för att behandla betalningar genom att exportera filer i formatet

SEPA Kreditöverföring.
3. I fältet Journalnamn väljer du listrute-knappen.
4. På sidan Redovisningsjournaler på fliken Start i gruppen Hantera väljer du Redigera lista.
5. Markera kryssrutan Tillåt betalningsexport på raden för utbetalningsjournalen som du kommer att använda

när du vill exportera betalningar.

1. I rutan Sök, ange Betalningssätt och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Betalningsmetoder väljer du det betalningssätt som används att exportera betalningar från och väljer

sedan fältet Definition för bet.exportrad.
3. På sidan Definition för bet.exportrad väljer du den kod som du har angett i fältet Kod på snabbfliken

Definitioner för rad i steg 4 i avsnittet ”Beskriva layouten för rader och kolumner i filen” i förfarandet Så här
konfigurerar du dataintegrationsdefinitioner.

Medgivande för autogiro infogas automatiskt i fältet Medgivande-ID för autogiro när du skapar en
försäljningsfaktura för den kund som du valde i steg 2. Mer information finns i Skapa återkommande försäljnings-
och inköpsrader.

Fyll i betalningsjournalen med rader för förfallna betalningar till leverantörer, med alternativet att infoga
bokföringsdatum som baseras på förfallodatumet för de relaterade inköpsdokumenten. Mer information finns i



Exportera betalningar till en bankfil

NOTENOTE

Exportera betalningar till en bankfilExportera betalningar till en bankfil

NOTENOTE

Hantera leverantörsskulder.

När du är redo att göra betalningar till dina leverantörer eller återföringar till dina anställda kan du exportera en fil
med betalningsinformation på raderna på sidan Betalningsjournal. Du kan sedan överföra filen till banken för att
bearbeta relaterade pengaöverföringar.

I den allmänna versionen av Business Central ställs tjänsten för bankdatakonvertering in och ansluts. I
Nordamerikanska versioner kan samma tjänst användas för att skicka betalningsfiler som elektronisk överföring
(EFT), men med en något annorlunda process. Se steg 6 i Att exportera betalningar till en bankfil .

Innan du kan exportera betalningsfiler från betalningsjournalen måste du ange elektroniskt format för berörda adress och du
måste aktivera tjänsten för bankdatakonvertering. Mer information finns i Så här ställer du in bankkonton och Så här ställer
du in konverteringstjänsten för bankdata. Dessutom måste du välja kryssrutan Tillåt betalningsexport betalning på sidan
redovisningsjournaler. Mer information finns i Arbeta med Redovisningsjournaler.

Du använder sidan Kreditöverföringsregister för att visa de betalningsfiler som har exporterats från
betalningsjournalen. På den här sidan kan du också återexportera betalningfiler i händelse av tekniska fel, eller om
filen ändras. Tänk på att exporterade EFT-filer inte visas på den här sidan och kan inte återexporteras.

Nedan beskrivs hur du betalar en leverantör med check. Stegen liknar återbetalning till en kund med check.

1. Välj ikonen  och ange Betalningsjournal och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i utbetalningsjournalraderna. Mer information finns i Registrera betalningar och återbetalningar.

Om du använder EFT kan du välja mellan elektronisk betalning eller elektronisk betalning – IAT i fältet
Bankbetalningstyp. Andra filexporttjänster och deras format kräver olika inställningsvärden på sidan Bankkontokort och
Leverantörsbankkontokort. Du får information om vilka inställningsvärden som är fel eller saknas när du försöker exportera
filen.

TIPTIP

3. När du har gjort alla betalningsjournalrader, väljer du åtgärden Exportera.

4. På sidan Exportera elektronisk betalning fyller du i fälten efter behov.

Felmeddelanden visas i faktaboxen Fel i betalningsfil där du kan även välja ett felmeddelande om du vill se
detaljerad information. Du måste lösa alla fel innan betalningsfilen kan exporteras.

När du använder tjänsten för bankdatakonvertering visas ett vanligt felmeddelande som berättar att
bankkontonumret inte har den längd som din bank kräver. För att undvika eller lösa felet måste du ta bort värdet i
fältet IBAN på sidan Bankkontokort och sedan i fältet Bankkontonr ange ett bankkontonummer i formatet som din
bank kräver.

5. På sidan Spara som anger du var filen ska exporteras till och välj sedan Spara.



Så här planerar du när du vill bokföra exporterad betalningSå här planerar du när du vill bokföra exporterad betalning

Så här återexporterar du betalningar till en bankfilSå här återexporterar du betalningar till en bankfil

NOTENOTE

NOTENOTE
Om du använder EFT, sparar du det resulterande remissaformuläret för leverantör som Word-dokument eller välj att
få det med e-post direkt till leverantören. Betalningarna läggs nu till på sidan generera EFT-fil där du kan skapa flera
betalningsorder tillsammans för att spara kostnader för överföring. Mer information finns i följande steg:

6. På sidan betalningsjournal kan du välja åtgärden generera EFT-fil.

På sidan generera EFT-fil listas alla betalningar som har ställts in för EFT som du har exporterat från
utbetalningsjournalen för en angiven adress men som ännu inte har skapats på snabbfliken rader.

7. Välj åtgärder generera EFT-fil för att exportera en fil för EFT-betalningar.

8. På sidan Spara som anger du var filen ska exporteras till och välj sedan Spara.

Bankbetalningsfilen exporteras till den plats som du anger, och du kan fortsätta att föra över den till ditt
elektroniska bankkonto och göra de faktiska beloppen. Du kan sedan bokföra de exporterade
betalningsjournalraderna.

Om du inte vill bokföra en utbetalningsjournalrad för en exporterad betalning, till exempel eftersom du väntar på
en bekräftelse att transaktionen har behandlats av banken, kan du bara ta bort journalraden. När du senare skapar
en utbetalningsjournal för att betala återstående belopp på fakturan kan du i fältet Totalt exporterat belopp se
hur mycket av beloppet som redan har exporterats. Du kan också söka efter detaljerad information om det
exporterade totalbeloppet genom att välja knappen Transaktioner i kreditöverföringsregister för att visa
detaljer om exporterade betalningsfiler.

Om du följer en process där du inte vill bokföra utbetalningar, tills du har bekräftelsemeddelande att de har
behandlats i banken, kan du använda detta två sätt.

I en utbetalningsjournal med föreslagna betalningsrader kan du sortera på antingen kolumnen Exporterat till
betalningsfil eller Totalt exporterat belopp och sedan ta bort betalningsförslag för öppna fakturor för vilka
betalningar som redan har gjorts och du inte vill göra betalningar för.
På sidan Betalningsförslag för lev., där du anger vilka betalningar som ska infogas i utbetalningsjournalen,
kan du markera kryssrutan Hoppa över exporterade betalningar om du inte vill infoga journalrader för
betalningar som redan har exporterats.

Om du vill visa information om exporterade betalningar väljer du åtgärden Betalningsexporthistorik.

Du kan återexportera betalningsfiler till en bankfil från sidan Kreditöverföringsregister. Innan du tar bort eller
bokför utbetalningsjournalrader kan du också återexportera betalningsfilen från sidan Betalningsjournal genom
att helt enkelt exportera den på nytt. Om du har tagit bort eller bokfört rader i utbetalningsjournalen efter att du
har exporterat dem kan du återexportera samma betalningsfil från sidan Kreditöverföringsregister. Markera
raden för batchen med kreditöverföringar du vill återexportera och välj sedan åtgärden Återexportera
betalningar till fil.

Exporterade EFT-filer visas inte på sidan Kreditöverföringsregister och kan inte återexporteras.

1. Välj ikonen  och ange Kreditöverföringsregister och välj sedan relaterad länk.
2. Välj en betalningsexport som du vill återexportera och välj sedan åtgärden Återexportera betalningar till fil.



Förhandsgranska betalningarna

Se även

Bokför betalningarna när den elektroniska betalningen har behandlats utan problem av banken. Mer information
finns i Gör betalningar.

Ställa in konverteringstjänsten för bankdata
Ställa in SEPA-kreditöverföring
Hantera Leverantörsreskontra
Arbeta med redovisningsjournaler
Samla in betalningar med SEPA-autogiro



Lokal funktionalitet för Sverige
2019-10-14 • 2 minutes to read

Tillgänglighet för funktioner

Se även

Starta en gratis provperiod!

I följande avsnitt beskrivs den lokala funktionaliteten som är unik för den svenska versionen av Business Central.

Moms

Ställ in inköpstransaktioner för tredje part från EU-land Tillgänglig nu
Grundläggande ekonomi

Automatiska kontokoder Tillgänglig nu
Så här ställer du in automatiska kontobokföringsmallar Tillgänglig nu
Importera och exportera data i S IE-format (Standard Import Export) Tillgänglig nu
Skriva ut rapporterna Balansräkning och Resultaträkning Tillgänglig nu

Arbeta med Business Central

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847861


Ställa in treparts EU-inköpstransaktioner
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här ställer du in EU trepartsinköpstransaktioner

Se även

EU trepartshandel sker när du tar emot en inköpsfaktura från en kund som finns i ett land eller en region inom EU
och produkterna skickas till ett annat land eller en annan region inom EU utan att passera Sverige.
Transaktionsbeloppet måste identifieras och rapporteras separat i enlighet med de svenska reglerna för
momsrapportering och kraven för systemet för utbyte av mervärdesskattedata (VAT Information Exchange System,
VIES). Business Central omfattar en svensk tilläggsfunktionalitet så att inköpstransaktioner kan ställas in som EU
trepartshandel. Bokförda EU trepartstransaktioner kan då filtreras i momsrapporter och exkluderas från beloppet i
kolumnen Försäljning till kund i rapporten Moms- och kvartalsredovisning.

1. Välj ikonen , ange Inköpsfakturor och välj sedan relaterad länk.
2. Välj en befintlig inköpsfakturan eller åtgärden Nytt för att skapa en ny.
3. I snabbfliken Fakturadetaljer markerar du kryssrutan Treparts EU-handel.
4. Välj knappen OK.

Rapportera moms till skattemyndigheterna
Lokal funktionalitet för Sverige



Automatiska kontokoder
2019-10-14 • 2 minutes to read

Se även

Du kan använda anpassade bokföringsmallar om du vill automatisera återkommande transaktioner i journaler,
försäljningsdokument eller inköpsdokument. Dessa bokföringsmallar kan du använda i hela Business Central för
att utlösa automatisk bokföring och fördelningar på olika konton eller dimensioner.

Automatiska kontokoder kan användas för att automatisera bokföring relaterad till omkostnader för lönelistan. Du
kan till exempel använda automatiska kontokoder för att automatiskt bokföra en viss procentandel av den totala
kostnaden för löner som omkostnader när den bokförs i slutet på månaden.

Du kan även använda automatiska kontokoder för att automatiskt fördela kostnader eller intäkter på olika
dimensioner. Du kan till exempel ställa in en automatisk kontogrupp för att fördela de totala kostnaderna på tre
avdelningar när du bokför en faktura.

Ställ in automatiska kontobokföringsmallar
Ställa in bokföringsmallar
Arbeta med redovisningsjournaler



Ställ in automatiska kontobokföringsmallar
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här ställer du in automatiska kontobokföringsmallar

Se även

Om du vill använda automatiska kontokoder måste du skapa en automatisk kontobokföringsmall.

FÄLT DESCRIPTION

Nr Ange ett unikt alfanumeriskt nummer för den automatiska
kontobokföringsmallen.

Beskrivning Ange en beskrivning av den automatiska
kontobokföringsmallen.

FÄLT DESCRIPTION

Allokeringsprocent Ange procentandelen av ursprungsradbeloppet som ska
fördelas.

Redovisningskontonr Ange numret på redovisningskontot som fördelningen ska
bokföras på.

NOTENOTE

1. Välj ikonen , ange Automatkontering och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ny.

3. Fyll i fälten enligt beskrivningen i följande tabell på snabbfliken Allmänt.

4. Fyll i fälten enligt beskrivningen i följande tabell på snabbfliken Automatkonteringsrad.

I fältet Totalt saldo summeras fältet Allokeringsprocent för de automatiska kontoraderna i en bokföringsmall. Om
den totala fördelningsprocenten för en bokföringsmall inte blir noll visas ett felmeddelande när posten bokförs.

5. Välj knappen OK.

Automatiska kontokoder
Ställa in bokföringsmallar
Arbeta med redovisningsjournaler



Importera och exportera data i SIE-format (Standard
Import Export)
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här importerar du data i SIE-format

Så här exporterar du data i SIE-format

Du kan importera och exportera redovisningsdata i S IE-format (Standard Import Export). Genom att ange SIE-
dimensioner och -filtyper kan du ange vilken detaljnivå import- eller exporttransaktionerna ska ha. Mer
information finns i S IE-grupp.

FÄLT DESCRIPTION

Redovisningsjournalmall Välj en redovisningsjournalmall.

Redovisningsjournal Välj en redovisningsjournal.

Dimensioner Markera SIE-dimensionerna du vill importera.

Infoga redovisningskonto Välj det här alternativet om redovisningskontot i
importfilen saknas i kontoplanen och måste skapas under
importprocessen.

Använd nummerserie för dok.nr Välj det här alternativet om det inte finns något
dokumentnummer i importfilen.

1. Välj ikonen , ange SIE-import och välj sedan relaterad länk.

2. Fyll i fälten enligt beskrivningen i följande tabell.

3. Välj knappen OK.

4. Välj en fil att importera.

FÄLT DESCRIPTION

1. Välj ikonen , ange SIE-import och välj sedan relaterad länk.

2. Välj lämpliga filter på snabbfliken Redovisningskonto.

3. Fyll i fälten enligt beskrivningen i följande tabell på snabbfliken Alternativ.

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=164870&clcid=0x41d


Se även

Filtyp Välj typen av fil du vill skapa. Välj något av följande
alternativ:

- År - Slutsaldon - Innehåller årligt utgående saldo för
alla konton i kontoplanen.
- Periodiska saldon - Innehåller årligt utgående saldo
och månatliga förändringar för alla konton i kontoplanen.
- Objektsaldon - Innehåller årligt utgående kontosaldo,
månatliga förändringar och saldon på objektnivån, till
exempel kostnadsenheter och projekt, för alla konton i
kontoplanen.
- Transaktioner - Innehåller alla
redovisningstransaktioner för perioden.

Kontakt Ange kontaktperson. Fältet är ett tillval.

Kommentarer Beskriv filens innehåll.

Dimensioner Markera dimensionerna du vill exportera.

Räkenskapsår Ange räkenskapsåret.

FÄLT DESCRIPTION

4. Välj knappen OK.

5. Välj knappen Öppna eller Spara för att bestämma var den exporterade filen ska placeras.

S IE-grupp
Lokal funktionalitet för Sverige

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=164870&clcid=0x41d


Skriv ut rapporterna Balansräkning och
Resultaträkning
2019-10-14 • 2 minutes to read

Så här skriver du ut en balansräkningsrapport

Så här skriver du ut en resultaträkningsrapport

Se även

Du kan skriva ut balansräkningsrapporter och resultaträkningsrapporter som ska skickas till banker och olika
myndigheter. I rapporten Balansräkning visas tillgångar, skulder och eget kapital. I rapporten Resultaträkning
visas intäkter och kostnader.

1. Välj ikonen , ange Balansräkning och välj sedan relaterad länk.
2. Välj lämpliga filter på snabbfliken Redovisningskonto.
3. Markera kryssrutan Visa alla konton på snabbfliken Alternativ om du vill inkludera konton utan saldon.
4. Välj åtgärden Skriv ut för att skriva ut rapporten eller välj åtgärden Förhandsgranska på för att visa den på

skärmen.

1. Välj ikonen , ange Resultaträkning och välj sedan relaterad länk.
2. Välj lämpliga filter på snabbfliken Redovisningskonto.
3. Markera kryssrutan Visa alla konton på snabbfliken Alternativ om du vill inkludera konton utan saldon.
4. Välj åtgärden Skriv ut för att skriva ut rapporten eller välj åtgärden Förhandsgranska på för att visa den på

skärmen.

Arbeta med rapporter och batch-jobb och XMLports
Lokal funktionalitet för Sverige



Göra betalningar med tjänsten för
bankdatakonvertering eller SEPA-kreditöverföring
2019-10-14 • 8 minutes to read

NOTENOTE

Ställa in konverteringstjänsten för bankdata.

Ställa in SEPA-kreditöverföring

På sidan Betalningsjournal kan du behandla betalningar till dina leverantörer genom att exportera en fil
tillsammans med betalningsinformation från på journalraderna. Du kan sedan överföra filen till den elektroniska
banken där relaterade pengaöverföringar bearbetas. Business Central stödjer SEPA kreditöverföringar-format,
men andra format för elektroniska betalningar i ditt land/din region kan finnas.

I den generiska versionen av Business Central, ställs en global tjänstleverantör in och ansluts för att konvertera
bankdata till valfritt filformat som din bank kräver. I Nordamerikanska versioner kan samma tjänst användas för
att skicka betalningsfiler som elektronisk överföring (EFT), men med en något annorlunda process. Se steg 6 i Att
exportera betalningar till en bankfil.

Om du vill aktivera SEPA-kreditöverföringar måste du först lägga upp ett bankkonto, en leverantör och
redovisningsjournalen som utbetalningsjournalen baseras på. Sedan förbereder du betalningar till leverantörer
genom att automatiskt fylla i på sidan Betalningsjournal med förfallna betalningar med angivna
bokföringsdatum.

När du har verifierat att betalningarna har behandlats korrekt av banken kan du fortsätta att bokföra
utbetalningsjournalraderna.

Aktivera funktionen för bankdatakonvertering om du vill få en eventuell bankutdragsfil konverterad till ett format
som du kan importera eller få dina exporterad betalningfiler konverterade till det format som din bank kräver.
Mer information finns i Konfigurera bankdatakonverteringstjänsten.

Från sidan Betalningsjournal kan du exportera betalningar till en fil för överföring till din elektroniska bank för
behandling av de relaterade pengaöverföringarna. Business Central stödjer SEPA kreditöverföringar-format, men
andra format för elektroniska betalningar i ditt land/din region kan finnas.

Om du vill aktivera export av bankfilformat som inte stöds från början i Business Central, kan du konfigurera en
datautbytesdefinition med ramverket för datautbyte. Mer information finns i Så här konfigurerar du
dataintegrationsdefinitioner.

Innan du kan bearbeta betalning på elektronisk väg genom att exportera betalningsfiler i formatet SEPA
Krediteringsöverföring, måste du utföra följande inställningssteg:

Skapa bankkontot i fråga för att hantera format för SEPA-kreditöverföringen.
Skapa leverantörskort för att behandla betalningar genom att exportera filer i formatet för SEPA-
kreditöverföringen.
Ställ in den relaterade redovisningsjournal-batchen för att aktivera betalningsexporten från sidan
Betalningsjournal
Så här kan du ansluta datautbytesdefinitionen för en eller flera betalningstyper till lämpliga betalningsmetoder



Så här lägger du upp ett bankkonto för SEPA-kreditöverföringSå här lägger du upp ett bankkonto för SEPA-kreditöverföring

Så här lägger du upp ett leverantörskort för SEPA-kreditöverföringSå här lägger du upp ett leverantörskort för SEPA-kreditöverföring

Så här anger du utbetalningsjournalen för att exportera betalningsfilerSå här anger du utbetalningsjournalen för att exportera betalningsfiler

Så här kan du ansluta datautbytesdefinitionen för en eller flera betalningstyper till lämpliga betalningsmetoderSå här kan du ansluta datautbytesdefinitionen för en eller flera betalningstyper till lämpliga betalningsmetoder

Förbereda utbetalningsjournalen

NOTENOTE

1. I rutan Sök, ange Bankkonton och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna kortet för det bankkonto som du ska exportera betalningsfiler från i formatet SEPA
Kreditöverföring.

3. På snabbfliken överföri fältet Format för betalningsexport, välj SEPADD .

4. I fältet SEPA CT Medd ID-nr serie väljer du en nummerserie från vilken nummer tilldelas till SEPA-
kreditöverföringsartiklar.

5. Se till att fältet IBAN  är ifyllt.

Fältet Valutakod måste anges till EUR, eftersom SEPA-kreditöverföringar bara kan utföras i valutan EURO.

1. I rutan Sök, ange Leverantörer och välj sedan relaterad länk.

2. Öppna kortet för den leverantör som du ska betala elektronisk genom att exportera betalningsfiler i
formatet SEPA Kreditöverföring.

3. På snabbfliken Betalning i fältet Betalningsmetodkod väljer du BANK.

4. I fältet Föredraget bankkonto väljer du banken som pengarna ska överföras till när de har behandlat av
din elektroniska bank.

Värdet i fältet Föredraget bankkonto kopieras till fältet mottagarens bankkonto på sidan
betalningsjournal.

1. I rutan Sök, ange Utbetalningsjournaler och välj sedan relaterad länk.
2. Öppna utbetalningsjournalen som du använder för att behandla betalningar genom att exportera filer i

formatet SEPA Kreditöverföring.
3. I fältet Journalnamn väljer du listrute-knappen.
4. På sidan Redovisningsjournaler på fliken Start i gruppen Hantera väljer du Redigera lista.
5. Markera kryssrutan Tillåt betalningsexport på raden för utbetalningsjournalen som du kommer att

använda när du vill exportera betalningar.

1. I rutan Sök, ange Betalningssätt och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Betalningsmetoder väljer du det betalningssätt som används att exportera betalningar från och

väljer sedan fältet Definition för bet.exportrad.
3. På sidan Definition för bet.exportrad väljer du den kod som du har angett i fältet Kod på snabbfliken

Definitioner för rad i steg 4 i avsnittet ”Beskriva layouten för rader och kolumner i filen” i förfarandet Så här
konfigurerar du dataintegrationsdefinitioner.

Medgivande för autogiro infogas automatiskt i fältet Medgivande-ID för autogiro när du skapar en
försäljningsfaktura för den kund som du valde i steg 2. Mer information finns i Skapa återkommande
försäljnings- och inköpsrader.

Fyll i betalningsjournalen med rader för förfallna betalningar till leverantörer, med alternativet att infoga



      

                                    

Exportera betalningar till en bankfil

NOTENOTE

Exportera betalningar till en bankfilExportera betalningar till en bankfil

NOTENOTE

bokföringsdatum som baseras på förfallodatumet för de relaterade inköpsdokumenten. Mer information finns i
Hantera leverantörsskulder.

När du är redo att göra betalningar till dina leverantörer eller återföringar till dina anställda kan du exportera en
fil med betalningsinformation på raderna på sidan Betalningsjournal. Du kan sedan överföra filen till banken
för att bearbeta relaterade pengaöverföringar.

I den allmänna versionen av Business Central ställs tjänsten för bankdatakonvertering in och ansluts. I
Nordamerikanska versioner kan samma tjänst användas för att skicka betalningsfiler som elektronisk överföring
(EFT), men med en något annorlunda process. Se steg 6 i Att exportera betalningar till en bankfil .

Innan du kan exportera betalningsfiler från betalningsjournalen måste du ange elektroniskt format för berörda adress och
du måste aktivera tjänsten för bankdatakonvertering. Mer information finns i Så här ställer du in bankkonton och Så här
ställer du in konverteringstjänsten för bankdata. Dessutom måste du välja kryssrutan Tillåt betalningsexport betalning
på sidan redovisningsjournaler. Mer information finns i Arbeta med Redovisningsjournaler.

Du använder sidan Kreditöverföringsregister för att visa de betalningsfiler som har exporterats från
betalningsjournalen. På den här sidan kan du också återexportera betalningfiler i händelse av tekniska fel, eller
om filen ändras. Tänk på att exporterade EFT-filer inte visas på den här sidan och kan inte återexporteras.

Nedan beskrivs hur du betalar en leverantör med check. Stegen liknar återbetalning till en kund med check.

1. Välj ikonen  och ange Betalningsjournal och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i utbetalningsjournalraderna. Mer information finns i Registrera betalningar och återbetalningar.

Om du använder EFT kan du välja mellan elektronisk betalning eller elektronisk betalning – IAT i fältet
Bankbetalningstyp. Andra filexporttjänster och deras format kräver olika inställningsvärden på sidan Bankkontokort och
Leverantörsbankkontokort. Du får information om vilka inställningsvärden som är fel eller saknas när du försöker
exportera filen.

TIPTIP

3. När du har gjort alla betalningsjournalrader, väljer du åtgärden Exportera.

4. På sidan Exportera elektronisk betalning fyller du i fälten efter behov.

Felmeddelanden visas i faktaboxen Fel i betalningsfil där du kan även välja ett felmeddelande om du vill
se detaljerad information. Du måste lösa alla fel innan betalningsfilen kan exporteras.

När du använder tjänsten för bankdatakonvertering visas ett vanligt felmeddelande som berättar att
bankkontonumret inte har den längd som din bank kräver. För att undvika eller lösa felet måste du ta bort värdet i
fältet IBAN på sidan Bankkontokort och sedan i fältet Bankkontonr ange ett bankkontonummer i formatet som
din bank kräver.

5. På sidan Spara som anger du var filen ska exporteras till och välj sedan Spara.



Så här planerar du när du vill bokföra exporterad betalningSå här planerar du när du vill bokföra exporterad betalning

Så här återexporterar du betalningar till en bankfilSå här återexporterar du betalningar till en bankfil

NOTENOTE

NOTENOTE
Om du använder EFT, sparar du det resulterande remissaformuläret för leverantör som Word-dokument eller välj
att få det med e-post direkt till leverantören. Betalningarna läggs nu till på sidan generera EFT-fil där du kan skapa
flera betalningsorder tillsammans för att spara kostnader för överföring. Mer information finns i följande steg:

6. På sidan betalningsjournal kan du välja åtgärden generera EFT-fil.

På sidan generera EFT-fil listas alla betalningar som har ställts in för EFT som du har exporterat från
utbetalningsjournalen för en angiven adress men som ännu inte har skapats på snabbfliken rader.

7. Välj åtgärder generera EFT-fil för att exportera en fil för EFT-betalningar.

8. På sidan Spara som anger du var filen ska exporteras till och välj sedan Spara.

Bankbetalningsfilen exporteras till den plats som du anger, och du kan fortsätta att föra över den till ditt
elektroniska bankkonto och göra de faktiska beloppen. Du kan sedan bokföra de exporterade
betalningsjournalraderna.

Om du inte vill bokföra en utbetalningsjournalrad för en exporterad betalning, till exempel eftersom du väntar på
en bekräftelse att transaktionen har behandlats av banken, kan du bara ta bort journalraden. När du senare
skapar en utbetalningsjournal för att betala återstående belopp på fakturan kan du i fältet Totalt exporterat
belopp se hur mycket av beloppet som redan har exporterats. Du kan också söka efter detaljerad information om
det exporterade totalbeloppet genom att välja knappen Transaktioner i kreditöverföringsregister för att visa
detaljer om exporterade betalningsfiler.

Om du följer en process där du inte vill bokföra utbetalningar, tills du har bekräftelsemeddelande att de har
behandlats i banken, kan du använda detta två sätt.

I en utbetalningsjournal med föreslagna betalningsrader kan du sortera på antingen kolumnen Exporterat
till betalningsfil eller Totalt exporterat belopp och sedan ta bort betalningsförslag för öppna fakturor för
vilka betalningar som redan har gjorts och du inte vill göra betalningar för.
På sidan Betalningsförslag för lev., där du anger vilka betalningar som ska infogas i utbetalningsjournalen,
kan du markera kryssrutan Hoppa över exporterade betalningar om du inte vill infoga journalrader för
betalningar som redan har exporterats.

Om du vill visa information om exporterade betalningar väljer du åtgärden Betalningsexporthistorik.

Du kan återexportera betalningsfiler till en bankfil från sidan Kreditöverföringsregister. Innan du tar bort eller
bokför utbetalningsjournalrader kan du också återexportera betalningsfilen från sidan Betalningsjournal
genom att helt enkelt exportera den på nytt. Om du har tagit bort eller bokfört rader i utbetalningsjournalen efter
att du har exporterat dem kan du återexportera samma betalningsfil från sidan Kreditöverföringsregister.
Markera raden för batchen med kreditöverföringar du vill återexportera och välj sedan åtgärden Återexportera
betalningar till fil.

Exporterade EFT-filer visas inte på sidan Kreditöverföringsregister och kan inte återexporteras.

1. Välj ikonen  och ange Kreditöverföringsregister och välj sedan relaterad länk.
2. Välj en betalningsexport som du vill återexportera och välj sedan åtgärden Återexportera betalningar till

fil.



Förhandsgranska betalningarna

Se även

Bokför betalningarna när den elektroniska betalningen har behandlats utan problem av banken. Mer information
finns i Gör betalningar.

Ställa in konverteringstjänsten för bankdata
Ställa in SEPA-kreditöverföring
Hantera Leverantörsreskontra
Arbeta med redovisningsjournaler
Samla in betalningar med SEPA-autogiro
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Skicka notifieringar om lands-/regionspecifika
regleringsfunktioner
2019-10-14 • 3 minutes to read

Att skicka regelnotifiering i LCS

Vi inbjuder dig till att använda Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) för att skicka regelnotifieringar
Dynamics tjänst för att skicka regelnotifieringar.

1. Gå till https://lcs.dynamics.com och logga in

Du visas de projekt som du har tillgång till

2. Välj projektet regleringsnotifieringar - globalt

Då öppnas projektet och en mängd olika saker som rör projektet visas.

3. Markera tjänsten Notifieringstjänst på höger sida under avsnittet fler verktyg

En lista över aviseringar visas med rubriken Dynamics skicka regelnotifieringar

4. Du kan lägga till en ny avisering genom att klicka på plustecknet (+) längst upp i listan

Då visas en 4-stegs-guide där du kan skapa aviseringen. Guiden har följande steg:

FÄLT DESCRIPTION

Titel Ange en beskrivande rubrik för att identifiera berört
område. Till exempel anger du Ändringar i dokument
från och med 1 juli 2019.

Description Ange en kort översikt över lagstiftningen.
Beskrivningen bör fokusera på frågor som är relevanta
för resursplanering inom företag (ERP), så att
användare kan förstå kraven på en hög nivå utan att
behöva läsa lagstiftningen först.

Land Ange landet/regionen som lagstiftningen gäller för.

Sök efter befintliga objekt

Sök efter all information som du tycker är relevant för notifieringen som du ska skapa. Om det inte
finns några relevanta sökresultat kan du välja knappen Skicka regelnotifiering längst ned på sidan
om du vill fortsätta med att skicka notifieringen.

Bifoga affärsprocesser

Denna del gäller inte för Dynamics 365 Business Central. Välj hoppa över för att gå vidare till nästa
steg.

Beskriv notifieringen

Ange information om notifieringen i lämpligt fält. Obligatoriska fält är markerade med en röd asterisk
(*) i guiden.

https://lcs.dynamics.com


Bransch Ange vilken bransch om kravet bara gäller för specifika
branscher. Välj till exempel Offentliga sektorn, Butik
eller Produktion.

Funktionsreferens Detta gäller inte för Dynamics 365 Business Central,
men du kan ange en referens till en funktion om du
känner till den. Listan med funktioner för ett visst land
finns i lokaliseringsportal på webbplatsen
CustomerSource.

Datum för tillämpning av lagen Ange det datum då berörda kunder måste börja följa
lagen.

Datum när myndigheten tillkännagav meddelandet Ange det datum då myndigheten meddelade
ändringen.

Senaste arkiveringsdatum Välj deadline för den första överföringen av nya eller
ändrade rapporten.

Länka till lagstiftning Ange en eller flera länkar till offentliggjorda lagar,
tolkningsriktlinjer, genomföranderiktlinjer eller annan
användbar dokumentation som hjälper användare att
förstå och implementera kraven.

Företagsnamn Ange namnet på företaget för den person som skickar
meddelandet.

Kontaktnamn Ange namnet på den person som skickar
meddelandet.

E-postkontakt E-postadressen på den person som skickar
meddelandet.

Affärsprocess De affärsprocesser som du har valt via guiden skicka
notifiering

Kommentarer Ange eventuell ytterligare information som kan hjälpa
användare att förstå och implementera kraven. Klicka
på Skicka om du vill spara kommentarerna. Flera
kommentarer kan läggas till och ska skickas separat.
Kommentarer sparas i den ordning de har lagts till.

Jag vill se ... Klicka på knappen överför och bläddra för att välja en
fil som ska läggas till som bilaga. När du har markerat
filen överförs och visas den som en länkad fil. Du kan
lägga till upp till tre filer med storleken 5 MB var. För
att ta bort filer som har bifogats klickar du på Ta bort
under rubriken på filen. Bilagor måste vara allmänt
tillgängligt material. De får inte vara ägda eller
kundspecifika/partnerspecifika.

FÄLT DESCRIPTION

Klicka på skicka för att spara och skicka meddelandet.

Om du inte har all information som krävs, eller om du inte är redo att skicka meddelandet, kan du
spara en delvis slutförd notifiering.

https://mbs.microsoft.com/customersource/global/ax/support/support-news/GFMLocalizationPortalMC
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Inlämningsbekräftelse

När du har skickat meddelandet får du en bekräftelse på att meddelandet har skickats till Microsoft.

Lokal funktionalitet i Dynamics 365 Business Central
Byta språk och plats
Komma igång
Välkommen till Business Central

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847861


Regelefterlevnad
2019-10-14 • 2 minutes to read

FÖR ATT GÅ TILL

Lär dig om regelefterlevnad från ett perspektiv för
programmet, som GDPR och bokföringsstandarder, med
mera.

Programmets regelefterlevnad

Få mer information om regelefterlevnad och metoder som
gjorts på plattformen för att säkerställa Business Central en
förstklassig tjänst.

Tjänstens regelefterlevnad

Visa information om olika certifieringar relaterade till Business
Central. Här hittar du information om allmänna certifieringar
och landsspecifika certifikat.

Intyg

Lär dig mer om villkor för servicenivåavtal och andra villkor
för servicen

Tjänstvillkor

Starta en gratis provperiod!

Det här innehållet anger information om regelefterlevnad i relation till Business Central.

Regelefterlevnad är ett ämne med ökat intresse och genom utvecklingen av Business Central har vi sett till att
produkten bemyndigar kunder och partners på bred nivå och att inte införa fönster med avseende på
överensstämmelse. Däremot Business Central innehåller funktioner och bygger på en plattform som gör det
enkelt för kunder i enlighet med regelefterlevnad och andra bestämmelser.

I det här avsnittet kan du läsa mer om vårt metod för regelefterlevnad från och tillämpning, service och
landsspecifika perspektiv.

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847861


Programmets regelefterlevnad
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Datasekretess

Bokföringsprocesser och kontroller som gör regelefterlevnad enklare

Bra metoder med teknik

Dra nytta av en integrerad affärslösning

Innehållet anger information om programmet regelefterlevnad i relation till Business Central, som internationella
finansiella rapporteringsstandarder, lokal funktionalitet, GDPR med mera. Förtroende i ett verksamhetssystem är
nyckeln till att driva en effektiv verksamhet. Med Business Central kan företag anpassa affärsprocesserna och
samtidigt konsekvent och kostnadseffektivt uppfylla ökade reglerings- och rapporteringskrav.

Business Central stöder initiativ för dataintegritet såsom den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som
gäller från och med 25 maj 2018. Läs mer om hur Business Central stöder GDPR.

Om du är utvecklare för Business Central-tillägg måste du känna till klassificering av data. Se sidan. Om du vill
veta mer om GDPR från ett vidare Dynamics 365-perspektiv, se denna lista över faktablad.

Företag står inför ökande finansiella redovisningsutmaningarna varje år. Beroende på industri, marknader,
geografisk plats och finansieringsbehov kan ett företag vara föremål för lokala allmänt vedertagna
bokföringsregler (GAAP) och en eller flera av:

Sarbanes-Oxley Act (SOX), en amerikansk lag från 2002 för att skydda investerare genom att förbättra
noggrannheten och tillförlitligheten för företagsinformation.
Avsnittet för internationella standarder för finansiell rapportering i EU:s internationella redovisningsstandarder
(IAS/IFRS) som trädde ikraft 2005 och sätter upp standarder för bokföring, mått, konsolidering och
rapportering.
New Basel Accord (Basel II), som genomfördes 2006 för att lösa frågor om finansinstitutrisker och för att
främja bättre stabilitet i det finansiella systemet.

Regelefterlevnad beror inte bara på korrekta uppgifter och lämpliga rutiner för redovisning, utan även på de
personer som konfigurerar och administrerar dessa processer. Ett effektivt verksamhetssystem kan underlätta
genom att hantera giltig och tillgänglig information genom tydliga processer som har upprättats i enlighet med
bransch och standarder.

Business Central ger integrerad operationell och finansiell information i realtid från andra i organisationen, så att
du kan:

Spåra ekonomiska data via anpassade kontouppställningar för kassaflöde, intäkter, balansräkningar,
anläggningstillgångar, kapitalstruktur, nyckeltal, med mera.
Hjälpa dig skydda noggrannhet med rollbaserad säkerhet och konfigurerbara programkontroller som
förhindrar ogiltig eller dubblerad datainmatning.
Snabbt och enkelt skapa finansiella rapporter i enlighet med tillämpliga standarder.
Underhåll omfattande redovisningsspårning med detaljgranskning och ändringsloggar.

https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/devenv-classifying-data
https://docs.microsoft.com/dynamics365/get-started/gdpr/


Justering av viktig information, processer och rapporter
Hantera regelefterlevnad till de standarder som är viktigaHantera regelefterlevnad till de standarder som är viktiga

Skräddarsy kontouppställningar till dina behovSkräddarsy kontouppställningar till dina behov

Förbättra giltigheten av informationFörbättra giltigheten av information

Snabbt följa begäranden för identifiering och rapporteringskravSnabbt följa begäranden för identifiering och rapporteringskrav

Hjälper till att rensa granskningshistorikHjälper till att rensa granskningshistorik

Regelefterlevnad och lokala funktioner

Leverera integrerad information, justerade processer och lättanvända verktyg för att hjälpa användarna att
uppfylla förväntningarna på ekonomihantering och standarder som är viktiga för din specifika verksamhet.

Definiera strukturen på ditt företags kontoplan utifrån företagets behov och tillämpliga standarder
Skapa och hantera komplexa processer för en mängd affärsaktiviteter, inklusive lagervärderingen i utländska
valutor, segmentrapportering och avvikelser från lokala GAAP.
Kontrollera detaljnivån för alla registrerade transaktionen och välj detaljerad registrering för vissa typer av
transaktioner, till exempel anläggningstillgångar och leverantörsreskontra.
Anpassa schemaberäkningar och visa för ekonomisk rapportering eller exportera informationen till Microsoft
Excel för vidare analys.

Konfigurera datafält för att endast acceptera informationen i dess rätta format, såsom rätt antal decimaler eller
alfanumeriska mönster.
Försäkra dig om att informationen är komplett med programkontroller, t.ex. att kräva att ett
leverantörsfakturanummer anges innan en inköpsorder kan bokföras.
Minska risken för felaktig information eller obehörig åtkomst och skydda känslig information för åtkomst till
information som baseras på jobbroll.
Neka åtkomst, ge skrivskyddad åtkomst eller fullständig åtkomst för att användarna ska kunna lägga till,
redigera eller ta bort information.
Identifiera enkelt och eliminera skillnader med en avstämningsfunktion som hämtar aktuellt bankkonto och
transaktionsinformation och jämför det med poster i redovisningen.
Schemalägga manuell eller automatisk säkerhetskopiering för att skydda information från elektroniska fel

Spara tid genom att skapa standardrapporter som använder gemensamma företagsparametrar och kriterier för
att tillfredsställa vanliga rapporteringsbehov, från ordersummeringar till ålder på kundreskontra.
Utföra komplexa granskningar med grundläggande eller avancerade affärsanalysfunktioner.
Skapa anpassade rapporter och visas i produkten och genom integration med Microsoft PowerBI.
Hastighetsöverföring av finansiell information till kunder, aktieägarna, myndigheter och allmänheten med
XML-baserade XBRL-dokument som stöder utbyte av ekonomisk information mellan olika program och
tekniker, inklusive Internet.

Spåra dokument och information både framåt eller bakåt genom systemet från den ursprungliga källan till
slutliga ekonomirapporter och tillbaka.
Identifiera hur, när och av vem information angavs eller redigerades och för vilka finansiella transaktioner som
den har bokförts.
Slå upp databasändringar, inklusive tidigare och nya data i lösningens ändringslogg.
Öka transparens i redovisningsspårning och användbarhet och hastighetsinformationsåtkomst för fristående
revisorer med detaljerad sökning, filtrering, register och navigering

Microsoft bygger lokaliserade versioner av Business Central för vissa länder. Dessa lokaliseringar fokuserar i första
hand på regleringsfunktioner i området skatt och ekonomi men kan ibland omfatta andra delar av programmet.
Om du vill se vad som ingår i lokaliserade landsversioner av Business Central, se lokal funktionalitet i menyn



NOTENOTE

NOTENOTE

NOTENOTE

Se även

Starta en gratis provperiod!

och välj ett land om du vill veta mer om landspecifika funktioner.

Sarbanes-Oxley: Validera data och processer
I Sarbanes-Oxley Act fastställs standarder för alla amerikanska offentliga företag, hantering och offentliga redovisningsbyråer,
inklusive utvärdering och upplysningar om lämplighet för företagets interna kontroller för ekonomisk rapportering.
Dokumentera och testa kritiska manuella och automatiserade kontroller är ett stort engagemang för tid och resurser för
företag. Business Central är särskilt lämpad för dotterföretag till större organisationer och hjälper dig att stödja små och
medelstora företag i enlighet med Sarbanes-Oxley.

IAS/IFRS: Erkännande- och mätstandarder
Beroende på lokala GAAP som används omfattar en av de viktigaste ändringarna av erkännande och mätning för IAS/IFRS är
användning av principer för rimligt värde i stället för anskaffningsvärde. Business Central kan hjälpa företag att beräkna
rimligt värde och aktuellt nettovärde (NPV) som fokuserar på aktuella och förväntade kontantflöde i stället för historiska
inköpspriset. På rapporteringssidan kan det ge segmentrapportering av affärsenhet och geografisk plats.

Basel II: konsekvenser för rapportering och analyser
Basel II utvecklas av banken för internationell kvittningar, hjälper till att garantera säkerhet i det finansiella systemet inom tre
nyckelområden: minsta kapitalkrav, övervakande av granskningsprocess och marknadsdisciplin. Även om överenskommelse
gäller finansiella institut och inte anpassar små och medelstora företag, kan Basel II ha vissa konsekvenser för dessa
organisationer i rapporter och analyser.

Regelefterlevnad
Tjänstens regelefterlevnad
Intyg

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847861


  

Tjänstens regelefterlevnad
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Tjänstvillkor

Se även

Starta en gratis provperiod!

Det här innehållet anger information om tjänstens regelefterlevnad i relation till Business Central.

Business Central är en molntjänst med en global räckvidd och skala som körs på ett av världens största storskaliga
infrastrukturer, Microsoft Azure, med datacenter i regioner i världen. Att köra en molntjänst innebär även att följa
vissa riktlinjer när det gäller säkerhet och regelefterlevnad, så ur ett tjänstperspektiv lever Business Central upp till
behovet av strikta krav i flera ISO- och branschspecifika certifikat.

Du hittar en detaljerad lista över molnets regelefterlevnad i Business Central här.

Om du är intresserad av vilka erbjudanden för regelefterlevnad som Microsoft har, se Microsoft Trust Center.

Business Central Online regleras i modern livscykelpolicy. Villkoren för servicenivåavtalet beskrivs i dokumentet
som du kan hämta från avsnittet servicenivåavtal för Microsoft Online Services på sidan licensvillkor.

Du kan dessutom övervaka innehavarens hälsa och ange uppgraderingsfönster i administrationscenter för
klientorganisation.

Regelefterlevnad
Programmets regelefterlevnad
Intyg

https://aka.ms/d365-compliance-list
https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/compliance/complianceofferings
https://support.microsoft.com/en-us/help/30881/modern-lifecycle-policy
https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products
https://docs.microsoft.com/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/tenant-admin-center
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847861
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Landsspecifika certifieringar och ackrediteringar

NOTENOTE

Andra certifieringar

Se även

Starta en gratis provperiod!

Det här innehållet anger information om certifieringar i relation till Business Central.

I vissa länder måste redovisningsprogram godkännas i enlighet med lokala skatteregler och ekonomiska krav.
Vissa länder använder detta som ett årligt återkommande krav och andra som ett direkt krav att följa. Nedan visas
en lista över de aktuella länderna där Business Central har uppnått certifieringar. Observera att detta endast vissa
länder har detta krav.

Frankrike (intyg för momsrevision) (länk till intyg på franska)
Tyskland (omfattar även Österrike och Schweiz) (länk till certifiering på tyska)

Certifieringar i länder där Microsoft inte släpper lokaliserade versioner
I länder där Microsoft inte använder en lokal version, är det vanligen upp till partnern att få certifieringen av Business
Central grundläggande produkt inklusive dess lokalisering och andra funktioner överst.

Business Central som molntjänst har uppnått certifieringar som ISO 27001 med mera. En fullständig lista över
dessa certifieringar finns i denna sidan (PDF).

Regelefterlevnad
Programmets regelefterlevnad
Tjänstens regelefterlevnad

https://certificates.infocert.org/certificates/CERTIF-07-181-R16.pdf
https://www.bdo.de/de-de/themen/softwarebescheinungen/bdo/microsoft-dynamics-365-business-central
https://aka.ms/d365-compliance-list
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=847861
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