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Rapporter 
Kriterier for denne ma-

nual 
 

 

I denne 1. udgave af manualen Rapporter er der foretaget en bevidst 

udvælgelse af materialet i Advo+  

 

Med andre ord er der foretaget en prioritering af samtlige rapporter, hvor-

for ikke alle rapporter ses beskrevet i nærværende manual. 

 

Samtlige standardrapporter i Navision Financials, dvs. rapporter med ID-

nr. mindre end 50000, er ikke beskrevet i denne manual. 

Beskrivelse af disse findes i lang udstrækning i Navisions egen hjælpe-

tekster. 

 

Rapporter i intervallet 50000 til 50100 er individuelle rapporter og er lige-

ledes ikke beskrevet. 

 

De rapporter som findes beskrevet her findes i intervallet 6001300 til 

6002999. 

 

Undtagelserne herfra er rapporter som vil være at finde på knapper eller 

menuer, eksempel kan være  

• Opgaver – som findes på hovedmenuen for sag 

• Specifikation af forfaldne inkassoaktiviteter – som findes under peri-

odiske aktiviteter på sagsmenuen 

• Udlodningsliste – som findes menulagt i konkursmodulet 

og så fremdeles. 
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Under overskriften Rapporter har vi valgt at beskrive rapporterne i følgende 

hovedområder: 

• Finans  

• Administrationer 

• Klient 

• Sagsrapporter 

• Time-/sagsrapporter 

• Afregning 

• Arkivering 

• Diverse (herunder Bibliotek, Konkurs, Dødsbo og Ejendomshandel) 

• Inkasso 

 

 

Beskrivelsen   

 

Beskrivelsen af den enkelte rapport, vil være opbygget efter følgende 

skabelon: 

• Rapportens navn og id 

• Rapportens hovedformål 

• Hvor findes rapporten typisk 

• Standardfiltre 

• Et udskrifteksempel 

• Beskrivelse af kolonner på udskriften 

 

 



 

AdvoForum A/S Brugervejledning 31. august 2001 
Advo+ Rapporter Side 7 
 

Opret rapport i rapportliste 
 

Rapportliste   

 

Der findes en rapportliste på alle hovedmenupunkter f.eks. Finans, Sag, 

Klient mv. 

Rapportlistens indhold bestemmer superbrugeren i overensstemmelse 

med resten af organisationen. 

Linier kan indsættes – se nedenfor og linier kan slettes som normalt, 

med [F4]. 

 

 
 

 Vælg f.eks. Finans og dernæst punktet Rapporter 

 

 

 

 
 

 

  Tryk på knappen Ret. 

 

Ny rapport indsættes på oversigten ved at gå til bunden af listen til en 

tom linie eller tryk [F3] der hvor du ønsker en ny linie indsat. 
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Tekst  Feltet udfyldes automatisk med rapportens navn når ID er indtastet, men 

kan ændres efter behov med egen tekst. 

 

Rapport-ID  I feltet indtastes rapportens ID, evt. benyt [F6] for at få en oversigt. 

 

Rapportnavn  Feltet udfyldes automatisk med rapportens navn og feltet kan ikke ænd-

res. 
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Afvikling af en rapport 
 

Afvikling  

 

Når du ønsker at afvikle / køre en rapport, anfordres denne ved at place-

re markøren på den aktuelle rapport og dernæst vælge knappen Udskriv 

på Rapportlisten. 

 

 
 

 Afhængig af rapportens formål vil der være forskellige faneblade at se. 

 

Følgende eksempel er rapporten Opgaver m modpart. 

Denne rapport har 3 faneblade 

• Medarbejder  

• Sagsforløb  

• Indstillinger 

 

 

 

 
 

 

Fanebladene  Fanebladene er individuelle for hver rapport, og er udtryk for hvilke tabel-

ler, der hentes data fra. 

 

Tabellens navn = fanebladets navn. 

De filtre, der kan aktiveres under det enkelte faneblad, er derfor givet på 

forhånd pga. tabellen. 

 

Nogle filtre er angivet på forkant, men du kan selv tilføje filtre. 
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Gå til en tom linie og benyt [F6] i feltet Felt og vælg et nyt felt til at filtrere 

på. 

 

 

Filter  Filter betyder at du udvælger specielle data fra tabellen til din udskrift. 

 

Filter betyder ikke at du ændrer på f.eks. hvilke kolonner rapporten ud-

skriver, men altså kun indholdet i disse kolonner. 

 

Indstillinger  Under dette faneblad finder du den helt specielle opsætning for den ak-

tuelle rapport. 

 

Knapperne  Følgende knapper er standard på alle udskriftsanfordringer:  

• Udskriv – giver mulighed for at få rapporten på papir 

• Vis udskrift - giver mulighed for at se rapporten på skærmen 

• Annuller – forlader udskriftsanfordringen 

• Hjælp – viser menuen for standard Navision hjælp 

 

Desuden ses nogle gange denne knap  som kan anvendes til at få en 

oversigt over de linier, som du ved hjælp af filtrene, har valgt til din ud-

skrift. 

 

Sortering  Enkelte steder ses knappen  

Når knappen er tilstede, er det muligt at vælge en anden sortering, end 

standardsortering. 

 

Klik på knappen og vælg fra oversigten den ønskede sortering. 
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Finans 
Under overskriften Finans har vi valgt at beskrive følgende rapporter: 

• 6002500 Regulering af tilsvar 

• 6002506 Spec. af tilsvar & udst. fordr 

• 6002637 Spec. af tilsvar+udst. ford (2) 

• 6002618 Opg. af udestående fordringer 

• 6002619 Opg. af tilsvar 

• 6002531 Bogføringsjournal (2) 

• 6002635 Balance/Afdeling 

• 6002636 Balance/Budget/Afdeling 

• 6002571 Balance/Budget/Sidste år 

• 6002630 Budgetfordeling 

• 6002633 Budget 12 perioder 

• 6002631 Slet autofordelt 

• 6002609 Kontoskema (4) 

• 6002632 Kontoskema med budget 

• 6002611 Kopier konti til KTO-skema 

• 6002584 Finans-/klientpost til Excel 

• 6002681 Bogføringsposter til excel 

• 6002625 Journal overførte poster 

• 6002614 Konsolideret balance m. åbnin 

• 6002615 Kons.Balance /adm spec.åbning 

 

 

   

  I et felt med dette symbol kan der ikke indtastes i feltet 

  Et felt med dette symbol skal altid udfyldes 

  Feltet kan udfyldes efter behov, når dette symbol vises 
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Regulering af tilsvar  Rapportens ID nr. er 6002500 

 

Formål  Formål med rapporten er at vise den daglige regulering af klienttilsvar, 

dels på generelle klientbankkonti, dels på klientbankkonti på navn tilknyt-

tet specifik klient/sag. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Finans. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Debitor-

bogføringsgruppe 
 • Ingen faste filtre – udfyldes med Kode hvis du håndterer flere klient-

bogføringsgrupper i dit regnskab 

 

Finanskonto  • Udgået – vælg mellem Ja eller Nej 

 

Indstillinger  • Finanskontoorden – vælg mellem Ja eller Nej 

 

Evt. sortering  Der kan ændres sortering på fanebladet Finanskonto. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du et tænkt eksempel. 
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Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
 De finanskonto, der vises på udskriften, er alle finanskonto med flueben i 

feltet Klientbankkonto. 

 

   

Nummer  Finanskonto nr. 

 

Navn  Navn på finanskonto. 

 

Indestående  Saldo på finanskonto. 

 

Klientnr.  Såfremt finanskontoen er en klientbankkonto på navn, ses Klientens nr. 

her. 

 

Klient navn  Klientens navn. 

 

Sagsnr.  Såfremt klientbankkontoen er knyttet til en sag, ses Sagsnr. her. 

 

Sag/Klient saldo  Klientens hhv. sagens saldo. 

 

Regulering  I denne kolonne er udregnet hvor stort et beløb, der skal reguleres (hæ-

ves eller indsættes) på den enkelte klientbankkonto på navn. 

 

Regulering i alt  Nederst på rapporten ses udregnet hvor stort et beløb, der skal reguleres 

i alt. 

 

Stjerner  Der kan forekomme Stjerner yderst til højre på rapporten. 



 

AdvoForum A/S Brugervejledning 31. august 2001 
Advo+ Rapporter Side 14 
 

 

Stjerner her betyder at der findes flere klientbankkonti på samme klient, 

at du som bruger skal være mere agtpågivende disse steder. 

 

NB  Reguleringsanvisning på klientbankkonti på navn skal betragtes som et 

forslag til dig som bruger, og er ikke nødvendigvis sandt. 
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Spec. af tilsvar & udst. 

fordr 

 

 Rapportens ID nr. er 6002506 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive hhv. tilsvar og udestående fordrin-

ger fordelt på klienter og sager.  

 

Rapporten anvendes hovedsagelig til afstemningsformål. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Finans. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Klient  • Datofilter 

• Afdelingsfilter 

• Projektfilter 

 

Indstillinger  • Specifikation af – vælg mellem tilsvar og udestående fordringer 

• Klientsaldo <>0 – vælg mellem Ja eller Nej 

• Sagssaldo <>0 – vælg mellem Ja eller Nej 

• Arkiv sager – vælg mellem Ja eller Nej  
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Evt. sortering  Der kan ikke ændres på sortering. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 

 

 

 

 
 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
 I eksemplet er vist specifikation af tilsvar. 

   

Sagsnr.  Øverst vises klientens nr. og herunder de sager, der er knyttet til klienten. 

 

Sag vedr  Ud for hvert sagsnr. vises sagens beskrivelse, sag vedrørende. 

 

Saldo  Sagens hhv. klientens saldo. 

 

I alt  Nederst på sidste side vises klienttilsvar hhv. udestående fordringer i alt. 
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Spec. af tilsvar+udst. 

ford (2) 

 

 Rapportens ID nr. er 6002637 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive tilsvar og udestående fordringer 

fordelt på klienter og sager.  

 

Rapporten anvendes hovedsagelig til afstemningsformål. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Finans. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Klient  • Datofilter 

 

Indstillinger  • Klientsaldo <>0 – vælg mellem Ja eller Nej 

• Sagssaldo <>0 – vælg mellem Ja eller Nej 

• Arkiv sager – vælg mellem Ja eller Nej  

 

Evt. sortering  Der kan ikke ændres på sortering. 
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Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 

 

 

 

 
 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

   

Sagsnr.  Øverst vises klientens nr. og herunder de sager, der er knyttet til klienten. 

 

Sag vedr  Ud for hvert sagsnr. vises sagens beskrivelse, sag vedrørende. 

 

Debet / Kredit  Sagens hhv. klientens saldo. 

 

I alt  Nederst på sidste side vises klienttilsvar hhv. udestående fordringer i alt. 
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Opg. af udestående for-

dringer 

 

 Rapportens ID nr. er 6002618 

Formål  Formål med rapporten er pr. en valgt opgørelsesdato at vise saldi større 

end en valgt grænseværdi. 

 

F.eks. vise klienter med en saldo større end kr. 10.000,00 pr. 31.12.00 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Finans. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Klient  • Nummer – underforstået Klientnr. 

• Aktiv – vælg mellem Ja eller Nej 

 

Indstillinger  • Aktuel saldo > - indtast evt. grænseværdi 

• Opgørelsesdato 

 

Evt. sortering  Der kan ikke ændres på sortering. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 
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Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
 Øverst på listen vises de filtre, der er indsat på fanebladet Indstillinger. 

 

   

Nummer  Klientens nr. 

 

Navn  Klientens navn. 

 

Ansvarlig  Initialer på ansvarlig jurist, angivet på klienten. 

 

Saldo  Aktuel saldo på klienten. 

 

Saldo pr. opgørelses-

dato 
 Saldo pr. den valgte opgørelsesdato. 

 

I alt udestående fordrin-

ger 
 Sammentælling pr d.d. og pr. den valgte opgørelsesdato. 
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Opg. af tilsvar 

 
 Rapportens ID nr. er 6002619 

Formål  Formål med rapporten er pr. en valgt opgørelsesdato at vise saldi større 

end en valgt grænseværdi. 

 

F.eks. vise klienter med en saldo mindre end kr. 5.000,00 pr. 31.12.00 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Finans. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Klient  • Nummer – underforstået Klientnr. 

• Aktiv – vælg mellem Ja eller Nej 

 

Indstillinger  • Aktuel saldo > - indtast evt. grænseværdi, der skal ikke angives et 

minus, selvom listen viser tilsvar 

• Opgørelsesdato 

 

Evt. sortering  Der kan ikke ændres på sortering. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 
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Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
 Øverst på listen vises de filtre, der er indsat på fanebladet Indstillinger. 

 

   

Nummer  Klientens nr. 

 

Navn  Klientens navn. 

 

Ansvarlig  Initialer på ansvarlig jurist, angivet på klienten. 

 

Saldo pr. opgørelses-

dato 
 Saldo pr. den valgte opgørelsesdato. 

 

Saldo  Aktuel saldo på klienten. 

 

I alt klienttilsvar  Sammentælling pr d.d. og pr. den valgte opgørelsesdato. 
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Bogføringsjournal (2) 

 
 Rapportens ID nr. er 6002531 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive data ifm. bogføring af kasseklad-

den. 

Rapporten kan anfordres særskilt, men udskrives også automatisk ved 

brug af [Shift+F11] Bogfør og udskriv under Kassekladde. 

 

Bogføringsjournaler kan til enhver tid genudskrives. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Finans. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Finansjournal  • Nummer – underforstået bogføringsjournalnummer 

 

Evt. sortering  Der kan ikke ændres på sortering. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 
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Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

   

Journalnr.  Det journalnr. som gælder for de efterfølgende poster. 

 

Bogføringsdato  Postens bogføringsdato – typisk samme dato som bilagsdato. 

 

Bilagstype  Evt. bilagstype. 

 

Bilagsnr.  Evt. bilagsnr. 

 

Kontonr.  Postens kontonr. 

 

Navn  Kontoens navn. 

 

Beskrivelse  Bogføringsteksten på posten. 

 

Afdeling  Evt. afdelingskode. 

 

Momsbeløb  Evt. beregnet momsbeløb. 

 

Momstype  Er der beregnet et momsbeløb vises her momstypen: Køb eller Salg 

 

Momsområde  Kolonnen vil være tom. 

 

Momsgruppe  Kolonnen vil være tom. 

 

Beløb  Beløbet på posten. 

 

Sagsnr.  Såfremt posten er bogført på en sag, vises her sagsnr. 
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I kolonnen Kontonr. vises om der er reguleret på tilsvar eller udestående 

fordringer. 

 

Saldo  Kolonnen viser slutsaldoen på sagen efter samtlige poster i den aktuelle 

bogføringsjournal. 

 

Løbenr.  Entydigt løbenr. på den enkelte post. 
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Balance / Afdeling 

 
 Rapportens ID nr. er 6002635 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive balance for en specifik afdeling. 

  

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Finans. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Afdeling  • Kode 

 

Finanskonto  • Nummer 

• Kontotype 

• Datofilter 

• Projektfiler 

• AdministrationsNr. – vælg evt. adm.nr. ved hjælp af [F6] 

• Udgået – vælg mellem Ja eller Nej 

 

Indstillinger  • Vis kun konti med bevægelse eller saldo <>0 – vælge mellem Ja 

eller Nej 
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Evt. sortering  Der kan ikke ændres på sortering. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 

 

 

 

 
 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
 Øverst på rapporten vises de filtre, brugeren har valgt. 

Her f.eks. afdeling, finanskontointerval, datofilter. 

   

Nummer  Finanskontoens nr. 

 

Navn  Finanskontoens navn. 

 

Bevægelse Debet  Debet bevægelser i den valgte periode for den valgte afdeling. 

 

Bevægelse Kredit  Kredit bevægelser i den valgte periode for den valgte afdeling. 

 

Saldo Debet  Aktuel saldo i debet for den valgte afdeling. 

 

Saldo Kredit  Aktuel saldo i kredit for den valgte afdeling. 
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Balance / Budget / Afde-

ling 

 

 Rapportens ID nr. er 6002636 

Formål  Formål med rapporten er for en specifik afdeling af kunne sammenligne 

regnskabstal med budgettal. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Finans. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Afdeling  • Kode  

 

Finanskonto  • Nummer 

• Kontotype 

• Datofilter 

• Budgetfilter – vælg evt. budget ved hjælp af [F6] 

• Projektfiler 

• AdministrationsNr. – vælg evt. adm.nr. ved hjælp af [F6] 

• Udgået – vælg mellem Ja eller Nej 
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Evt. sortering  Der kan ikke ændres på sortering. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 

 

 

 

 
 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
 Øverst på rapporten vises de filtre, brugeren har valgt. 

Her f.eks. afdeling, finanskontointerval, datofilter. 

   

Nummer  Finanskontoens nummer. 

 

Navn  Finanskontoens navn. 

 

Bevægelse Debet  Debet bevægelser i den valgte periode for den valgte afdeling. 

 

Bevægelse Kredit  Kredit bevægelser i den valgte periode for den valgte afdeling. 

 

Bevægelse Budget  Budget bevægelser i den valgte periode for den valgte afdeling. 

 

Bevægelse Afv.  Afvigelse mellem regnskabstal og budgettal. 

 

Bevægelse Afv. pct.  Afvigelse omregnet til procent. 

 

Saldo Debet  Aktuel saldo i debet for den valgte afdeling. 

 

Saldo Kredit  Aktuel saldo i kredit for den valgte afdeling. 
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Saldo Budget  Budget saldo for den valgte afdeling. 

 

Saldo Afv.  Afvigelse mellem regnskabstal og budgettal. 

 

Saldo Afv. pct.  Afvigelse omregnet til procent. 
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Balance / Budget / Sid-

ste år 

 

 Rapportens ID nr. er 6002571 

Formål  Formål med rapporten er 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Finans. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Finanskonto  • Nummer 

• Kontotype 

• Datofilter 

• Budgetfilter – vælg evt. budget ved hjælp af [F6] 

• Afdelingsfilter 

• Projektfilter 

• AdministrationsNr. – vælg evt. adm.nr. ved hjælp af [F6] 

• Udgået – vælg mellem Ja eller Nej 

 

Evt. sortering  Der kan ikke ændres på sortering. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 
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Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

Nummer  Finanskontoens nummer. 

 

Navn  Finanskontoens navn. 

 

Bevægelse  Bevægelser i den valgte periode. 

 

Bevægelse Budget  Budget bevægelser i den valgte periode. 

 

Bevægelse Afv.  Afvigelse mellem regnskabstal og budgettal. 

 

Bevægelse Afv. pct.  Afvigelse omregnet til procent. 

 

Saldo til dato  Aktuel saldo til dato. 

 

Saldo Budget  Budgettal til dato. 

 

Saldo Afv.  Afvigelse mellem regnskabstal og budgettal. 

 

Saldo Afv. pct.  Afvigelse omregnet til procent. 

 

Sidste år bevægelse  Bevægelse i perioden i sidste år. 
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Sidste år saldo til dato  Sidste års saldo. 
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Budget 12 perioder 

 
 Rapportens ID nr. er 6002633 

Formål  Formål med rapporten er at vise budgettal på finanskonti fordelt på 12 

perioder. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Finans. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Finanskonto  • Nummer – underforstået finanskontonr. 

• Kontotype 

• Budgetfilter - vælg evt. budget ved hjælp af [F6] 

• Afdelingsfilter 

• Projektfilter 

• AdministrationsNr. - vælg evt. adm.nr. ved hjælp af [F6] 

 

Indstillinger  • Startdato – for visning af budgettal 

• Periodelængde – standardværdi = 1 måned men kan ændres til 

f.eks. 14D (14 dage) eller 3M (3 måneder) 

• Vis beløb i hele 1000 – vælg mellem Ja eller Nej 
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Evt. sortering  Der kan ikke ændres på sortering. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 

 

 

 

 
 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

   

Nummer  Finanskontoens nummer. 

 

Navn  Finanskontoens navn. 

 

12 kolonner   Overskrifterne på de 12 kolonner midt i udskriften afhænger af hvilken 

periodelængde, der er valgt på fanebladet Indstillinger. 

 

I alt  Sammentælling af de 12 øvrige kolonner. 
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Budgetfordeling 

 
 Rapportens ID nr. er 6002630 

Formål  Formål med rapporten er at fordele et allerede indtastet budgettal eller 

tilføje et budgetbeløb på en finanskonto. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Finans. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Finanskonto  • Nummer 

• Kontotype 

• Budgetfilter 

• Datofilter 

• Afdelingsfilter 

• Projektfilter 

• Koncernvirk.filter 

• AdministrationsNr. 
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• Ejendomsfilter 

• Lejemålsfilter 

 

 

 

 
 

 

Indstillinger  • Tilføj beløb – vælg mellem Ja eller Nej 

• Beløb – indtast beløb der skal tilføjes allerede eksisterende budgettal 

 

• Fordel en periodes beløb – vælg mellem Ja eller Nej – et allerede 

indtastet budgettal vil blive fordelt på 12 perioder 

• Første måneds startdato – hvornår skal fordelingen starte ? indtast 

den startdato hvor budgettallet allerede er indtastet 

• Fordel ligeligt – vælg mellem Ja eller Nej 

• % fordeling – hvis Nej til ligelig fordeling udfyldes % fordeling fordelt 

på 12 perioder 

 

 

Eksempel  Der skabes ingen udskrift fra denne rapport. 



 

AdvoForum A/S Brugervejledning 31. august 2001 
Advo+ Rapporter Side 38 
 

 

Slet autofordelt 

 
 Rapportens ID nr. er 6002631 

Formål  Formål med rapporten er at slette en tidligere dannet budgetfordeling.  

Se evt. rapport ID nr. 6002630 Budgetfordeling. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Finans. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Finansbudgetpost  • Budgetnavn - vælg evt. budget ved hjælp af [F6] 

• Finanskontonr. - vælg evt. kontonr. eller interval ved hjælp af [F6] 

• Dato - vælg evt. dato for budget, der skal slettes 

• Afdelingskode 

• Projektkode 

• Konc.virksomhedskode 

• Ejendom 

• Lejemål 

 

Eksempel  Der skabes ingen udskrift fra denne rapport. 

   



 

AdvoForum A/S Brugervejledning 31. august 2001 
Advo+ Rapporter Side 39 
 

 

Kontoskema (4) 

 
 Rapportens ID nr. er 6002609 

 

Rapporten anvendes ikke fra og med version 2000.1 af Advo+ 

 

Formål  Formål med rapporten er 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Finans. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 

 

 

Fanebladene   

  • Ingen faste filtre – 

 

  •  

 

Indstillinger  •  

 

Evt. sortering  Der kan ikke ændres på sortering. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
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Kontoskema med bud-

get 

 

 Rapportens ID nr. er 6002632 

 

Rapporten anvendes ikke fra og med version 2000.1 af Advo+ 

 

Formål  Formål med rapporten er 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Finans. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 

 

 

Fanebladene   

  • Ingen faste filtre – 

 

  •  

 

Indstillinger  •  

 

Evt. sortering  Der kan ikke ændres på sortering. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
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Kopier konti til KTO-

skema 

 

 Rapportens ID nr. er 6002611 

Formål  Formål med rapporten er på en hurtig måde at få indsat en eller flere 

finanskonti i et nyt eller et eksisterende kontoskema. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Finans. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Finanskonto  • Nummer – udfyld hvilke finanskonti, der skal flyttes til kontoskema 

• Kontotype 

• Type 

• Direkte bogføring 

• Afstembar 

• Bogføringstype 

 

Indstillinger  • Kontoskemanavn – angiv eksisterende eller nyt kontoskemanavn 

• Beskrivelse – evt. beskrivelse, hvis der skal oprettes et nyt konto-

skema 
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• Indsæt i eksisterende – vælg mellem Ja eller Nej – skal finanskonti 

indsættes i et eksisterende kontoskema 

• Indsæt sammentælling – ønskes indsat sammentælling i kontoske-

maet 

• Kontonr. som Rubriknr. – ønskes kontonr. anvendt som rubriknr. i 

kontoskemaet 

 

Eksempel  Der skabes ingen udskrift fra denne rapport. 
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Finans-/klientpost til 

Excel 

 

 Rapportens ID nr. er 6002584 

Formål  Formål med rapporten er at overføre data fra finanskonti og/eller klienter 

samt evt. tilhørende posteringer til et Excel-regneark. 

 

NB husk at indsætte filtre på fanebladet Finanskonto eller Klient ellers vil 

du få overført alle finanskonti eller alle klienter. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Finans. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Finanskonto  • Nummer – underforstået finanskontonr. 

• Kontotype 

• Datofilter 

• Afdelingsfilter 

• Projektfilter 

• AdministrationsNr. - vælg evt. adm. nr. ved hjælp af [F6] 
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Klient  • Nummer – underforstået klientnr. 

• Datofilter 

• Sagsfilter 

• Adelingsfilter 

• Projektfilter 

 

Indstillinger  • Medtag finanskonti – vælg mellem Ja eller Nej 

• Medtag finansposter – vælg mellem Ja eller Nej 

• Medtag klienter – vælg mellem Ja eller Nej 

• Medtag klientposter – vælg mellem Ja eller Nej 

 

Evt. sortering  Der kan ændres sortering på fanebladet Finanskonto. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 

 

 

 

 
 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

   

Nummer  I ovenstående eksempel finanskontoen nummer. 

 

Navn  I ovenstående eksempel finanskontoen navn. 

 

Bevægelse  Bevægelse i den ønskede periode. 

 

Saldo  Aktuel saldo. 
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Bogføringsposter til ex-

cel 

 

 Rapportens ID nr. er 6002681 

Formål  Formål med rapporten er at overføre data fra finanskonti og/eller klienter 

samt evt. tilhørende posteringer til et Excel-regneark. 

 

NB husk at indsætte filtre på fanebladet Finanskonto eller Klient ellers vil 

du få overført alle finanskonti eller alle klienter. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Finans. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Finanskonto  • Nummer – underforstået finanskontonr. 

• Kontotype 

• Datofilter 

• Afdelingsfilter 

• Projektfilter 

• AdministrationsNr. - vælg evt. adm. nr. ved hjælp af [F6] 
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Klient  • Nummer – underforstået klientnr. 

• Datofilter 

• Sagsfilter 

• Adelingsfilter 

• Projektfilter 

 

Indstillinger  • Medtag finanskonti – feltet er forudfyldt med Ja 

• Medtag finansposter – feltet er forudfyldt med Ja 

• Medtag klienter – vælg mellem Ja eller Nej 

• Medtag klientposter – vælg mellem Ja eller Nej 

 

Evt. sortering  Der kan ændres sortering på fanebladet Finanskonto. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 

 

 

 

 
 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
 Ovenstående eksempel viser posteringer på de enkelte konti. 

   

Nummer  I ovenstående eksempel finanskontoen nummer. 

 

Dato  Postens bogføringsdato. 

 

Afdeling  Afdelingskode. 
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Projekt  Projektkode. 

 

Beløb  Postens beløb. 

 

Tekst  Postens bogføringstekst. 
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Journal overførte poster 

 
 Rapportens ID nr. er 6002625 

Formål  Formål med rapporten er at vise posteringer, der er overført fra én konto 

til én anden. 

 

Funktionen til at overføre posteringer findes under Kontoplan og knap-

pen Special. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Finans. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene  Der kan ikke opsættes nogle betingelser for udskriften. 

 

Evt. sortering  Der kan ikke ændres på sortering. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 
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Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
 Øverst på udskriften ses oplysninger om hvilken konto, der er overført 

fra, hvem der har foretaget flytningen, samt dato for hvornår det er sket. 

 

Data i de efterfølgende kolonner er for den konto posteringer er flyttet til. 

 

   

Dato  Posterings bogføringsdato. 

 

Bilagstype  Posteringens bilagstype. 

 

Bilagsnr.  Posteringens bilagsnr. 

 

Kontonr.  Posteringens konto nummer. 

 

Kontonavn  Finanskontoen navn. 

 

Beskrivelse  Posteringens bogføringstekst. 

 

Afd.  Posteringens afdelingskode. 

 

Momsbeløb  Beregnet momsbeløb. 

 

Momstype  Posteringens momstype. 

 

Momsområde  Kolonnen vil være tom. 

 

Momsgruppe  Kolonnen vil være tom. 

 

Beløb  Posteringsbeløb. 
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Løbenr.  Posteringens entydige løbenummer. 

 

   

 

 



 

AdvoForum A/S Brugervejledning 31. august 2001 
Advo+ Rapporter Side 52 
 

 

Konsolideret balance m. 

åbnin 

 

 Rapportens ID nr. er 6002614 

Formål  Formål med rapporten er at vise balancen (bevægelse og saldo) samt en 

åbningssaldo. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Finans. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Finanskonto  • Nummer 

• Kontotype 

• Datofilter 

• Afdelingsfilter 

• Projektfilter 

• AdministrationsNr. - vælg evt. adm. nr. ved hjælp af [F6] 

 

Indstillinger  • Vis kun konti med bevægelse eller saldo <> 0 – vælg mellem Ja eller 

Nej 
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Evt. sortering  Der kan ikke ændres på sortering. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 

 

 

 

 
 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

   

Nummer  Finanskontoens nummer 

 

Navn  Finanskontoens navn. 

 

Åbningssaldo  Finanskontoens åbningssaldo. 

 

Bevægelse Debet  Debet bevægelser i den valgte periode. 

 

Bevægelse Kredit  Kredit bevægelser i den valgte periode. 

 

Saldo Debet  Aktuel saldo i debet. 

 

Saldo Kredit  Aktuel saldo i kredit. 
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Kons.Balance/adm. 

spec.åbning 

 

 Rapportens ID nr. er 6002615 

Formål  Formål med rapporten er at vise balancen (bevægelse og saldo) samt en 

åbningssaldo. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Finans. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Finanskonto  • Nummer 

• Kontotype 

• Datofilter 

• Afdelingsfilter 

• Projektfilter 

• AdministrationsNr. - vælg evt. adm. nr. ved hjælp af [F6] 

 

Indstillinger  • Vis kun konti med bevægelse eller saldo <> 0 – vælg mellem Ja eller 

Nej 
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Evt. sortering  Der kan ikke ændres på sortering. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 

 

 

 

 
 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

   

Nummer  Finanskontoens nummer 

 

Navn  Finanskontoens navn. 

 

Åbningssaldo  Finanskontoens åbningssaldo. 

 

Bevægelse Debet  Debet bevægelser i den valgte periode. 

 

Bevægelse Kredit  Kredit bevægelser i den valgte periode. 

 

Saldo Debet  Aktuel saldo i debet. 

 

Saldo Kredit  Aktuel saldo i kredit. 
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Administrationer 
Under overskriften Administrationer har vi valgt at beskrive følgende rappor-

ter: 

• 6002811 Afstemning administrationer 

• 6002812 Konsolideret balance 

• 6002813 Konc.balance / adm. spec. 

• 6002814 Momsangivelse 

• 6002803 Afregn moms 
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Afstemning administra-

tioner 

 

 Rapportens ID nr. er 6002811 

Formål  Formål med rapporten er at afsløre en evt. difference mellem saldoen på 

mellemregningskontoen i en administration og den tilknyttede sag. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Finans. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

RegnskabsDataAdm  • Ingen faste filtre – 

 

Evt. sortering  Der kan ændres på fanebladet RegnskabsDataAdm. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 
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Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

   

Nummer  Administrationsnummer. 

 

Tekst  Administrationens navn. 

 

Mellemregning  Saldo på administrationens mellemregningskonto. 

 

Saldo sag  Aktuel saldo på den sag, der evt. er tilknyttet administrationen. 

 

Difference  En evt. difference mellem de 2 ovenstående konti. 
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Konsolideret balance 

 
 Rapportens ID nr. er 6002812 

Formål  Formål med rapporten er at vise balancen (bevægelse og saldo) på en 

administration. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Finans. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Finanskonto  • Nummer 

• Kontotype 

• Datofilter 

• Afdelingsfilter 

• Projektfilter 

• AdministrationsNr. - vælg evt. adm. nr. ved hjælp af [F6] 

 

Indstillinger  • Vis kun konti med bevægelse eller saldo <> 0 – vælg mellem Ja eller 

Nej 

 

Evt. sortering  Der kan ikke ændres på sortering. 
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Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 

 

 

 

 
 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

   

Nummer  Finanskontoens nummer 

 

Navn  Finanskontoens navn. 

 

Bevægelse Debet  Debet bevægelser i den valgte periode. 

 

Bevægelse Kredit  Kredit bevægelser i den valgte periode. 

 

Saldo Debet  Aktuel saldo i debet. 

 

Saldo Kredit  Aktuel saldo i kredit. 
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Kons.balance / adm 

spec. 

 

 Rapportens ID nr. er 6002813 

Formål  Formål med rapporten er at vise balancen (bevægelse og saldo) samt en 

åbningssaldo. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Finans. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Finanskonto  • Nummer 

• Kontotype 

• Datofilter 

• Afdelingsfilter 

• Projektfilter 

• AdministrationsNr. - vælg evt. adm. nr. ved hjælp af [F6] 

 

Indstillinger  • Vis kun konti med bevægelse eller saldo <> 0 – vælg mellem Ja eller 

Nej 
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Evt. sortering  Der kan ikke ændres på sortering. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 

 

 

 

 
 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

   

Nummer  Finanskontoens nummer 

 

Navn  Finanskontoens navn. 

 

Bevægelse Debet  Debet bevægelser i den valgte periode. 

 

Bevægelse Kredit  Kredit bevægelser i den valgte periode. 

 

Saldo Debet  Aktuel saldo i debet. 

 

Saldo Kredit  Aktuel saldo i kredit. 
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Momsangivelse (2) 

 
 Rapportens ID nr. er 6002814 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive momsposter i den valgte admini-

stration.  

Rapporten forudsætter at der er etableret momsangivelse på administra-

tionen. Den finder du således: Administration/Opsætning/ Momsangivel-

se. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Finans. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Momsangivelsesnavn  • Angivelsestypenavn – vælg evt. navn ved hjælp af [F6] 

• Navn – er ikke nødvendigt at udfylde 

• Administration – skal udfyldes med adm. nr. vælg evt. ved hjælp af 

[F6] 

 

Momsangivelseslinie  • Datofilter – skal udfyldes med det datointerval, rapporten skal dæk-

ke. 
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Indstillinger  Medtag momsposter – vælg mellem 

• Åbne  

• Lukkede 

• Åbne og lukkede 

 

Medtag momsposter – vælg mellem 

• Inden for perioden 

• Før og inden for perioden 

 

• Afrund til hele beløb – sæt evt. flueben for afrunding 

• Vis beløb i ekstrarapporteringsvaluta 

 

Evt. sortering  Der kan ikke ændres på sortering. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 

Bemærk at detail- delen af rapporten er afhængig af hvordan momsangi-

velsen er sat op. 
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Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

SE-NR.  CVR nr. fra Firmaoplysninger. 

 

AdministrationsNr.  Administrationens nr. 

 

Klientens navn og adres-

se 
 Hvis administrationen er koblet sammen med en sag, vises her klientens 

navn og adresse. 

 

Rubriknr.  Rubrik nr. fra momsangivelsen. 

 

Beskrivelse  Beskrivelse fra momsangivelsen. 

 

Beløb  Beregnet beløb afhængig af momsangivelsens opsætning. 

 

   

   

   

 



 

AdvoForum A/S Brugervejledning 31. august 2001 
Advo+ Rapporter Side 67 
 

 

Afregn moms Adm 

 
 Rapportens ID nr. er 6002803 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive beløb til moms afregning. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen Sag 

hvor alle har adgang til den. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

RegnskabsDataAdm.  • Nummer 

 

Moms-

bogf.opsætningAdm 
 • Moms-virksomheds-bogf.gruppe 

• Moms-produkt-bogf.gruppe 

 

Indstillinger  • Startdato 

• Slutdato 

• Bogføringsdato 

• Bilagsnr. 

• Vis momsposter 

• Bogfør 
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• Vis beløb i ekstra rapporteringsvaluta 

 

Evt. sortering  Der kan ændres sortering på fanebladet RegnskabsDataAdm. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 

 

 

 

 
 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
 Øverst ses perioden for momsafregningen samt diverse øvrige filtre fra 

fanebladet Indstillinger. 

 

Bogføringsdato  Momspostens bogføringsdato. 

 

Bilagsnr.  Momspostens bilagsnr. 

 

Bi  Momspostens bilagstype. 

 

Ty  Momspostens momsbogføringstype. 

 

Grundlag  Beregninsgrundlag for momsbeløbet. 

 

Beløb  Momspostens beløb. 

 

Urealiseret grundlag  Urealiseret momsgrundlag, er udfyldt hvis der anvendes urealiseret 

moms. 
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Urealiseret beløb  Urealiseret momsbeløb, er udfyldt hvis der anvendes urealiseret moms. 

Mo  Momspostens momsberegningstype – typisk Normal moms. 

 

Kunde / Leverandør  Klientens nummer. 

 

Løbenr  Momspostens entydige løbenr. 

 

Bruger  Initialer på brugeren, der har bogført. 
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Klient 
Under overskriften Klient har vi valgt at beskrive følgende rapporter: 

• 6002515 Klient stamdata 

• 6002559 Klientetikette 

• 6002563 Klient - top 10 liste 

• 6002537 Klient – sagsov. m. saldo+sek 

• 6002610 Klient – sagsov. m saldo+tid 
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Klient stamdata  Rapportens ID nr. er 6002515 

 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive klienten stamoplysninger, såsom 

navn og adresse. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Klient. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Klient  • Nummer – underforstået klientnummer – anvend evt. [F6] 

 

Evt. sortering  Der kan ændres sortering på fanebladet Klient. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 
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Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

Nummer  Klientens nummer. 

 

Adresse  Klientens navn, adresse og postnr./by. 

 

Telefon/Telefax  Klientens telefonnr. og telefaxnr. 

 

Landekode  Klientens landekode. 

 

Ansvarlig  Den klientansvarliges initialer. 

 

Modtag den  Dato for klientens oprettelse. 
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Klientetikette 

 
 Rapportens ID nr. er 6002559 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive etiketter på klienter. 

Der udskrives klientens navn, adresse, evt. den 1. part på sagen, samt 5 

valgfrie felter. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Klient. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Sag  • Sagsnr. 

• Tilføj evt. klientnr. 

 

Indstillinger  • Format (74 x 117) angiver størrelsen på etiketten 

• Tekstlinie1 til 4 – her kan indtastes en valgfri tekst til etiketten 

 

Evt. sortering  Der kan ikke ændres på sortering. 
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Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 

 

 

 

 
 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

Sagsnr.  Der udskrives den første sag på en valgt klient. 

 

Klientnavn + adresse  Klientens navn, adresse og telenumre. 

 

Partnavn + adresse  Der udskrives første parts navn, adresse og telenumre tilhørende oven-

stående sag. 

 

Tekster  De valgfrie tekstlinier fra fanebladet Indstillinger. 
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Klient – top 10 liste 

 
 Rapportens ID nr. er 6002563 

Formål  Formål med rapporten er at udvælge og udskrive de 10 klienter hvor der 

er den største bevægelse eller saldo. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Klient. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Klient  • Nummer – vælg evt. klientnr. ved hjælp af [F6] 

• Teksttypefilter – vælg evt. type ved hjælp af [F6] 

• Tekstkodefilter – vælg evt. kode ved hjælp af [F6] 

• Datofilter – indtast evt. datointerval 

• AdministrationsNr. – vælg evt. adm. nr. ved hjælp af [F6] 

 

Indstillinger  Vis – vælg mellem 

• Bevægelse  

• Saldo 

 

• Antal – Skriv det antal der ønskes vist på listen 
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Evt. sortering  Der kan ikke ændres på sortering. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 

 

 

 

 
 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

Rækkefølge  Nummerering af klienterne. 

 

Nummer  Klientens nummer. 

 

Navn  Klientens navnelinie 1. 

 

Bevægelse  Bevægelse ( = saldo, hvis der ikke er indsat et datofilter). 

 

Saldo  Saldo på klienten. 

 

Andel af bevægelse  Visuel angivelse af bevægelsernes størrelse i forhold til de øvrige klien-

ter. 
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Klient – sagsov. m. sal-

do+sek 
 Rapportens ID nr. er 6002537 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive samtlige sager pr. klient. 

Tillige vises medarbejdere, uafregnet tid i kr. samt bevægelse. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Klient. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Klient  • Nummer – underforstået klientnummer 

• Datofilter 

 

Indstillinger  • Medtag arkiverede sager – vælg mellem Ja eller Nej 

• Udelad saldo = 0 – vælg mellem Ja eller Nej 

 

Evt. sortering  Der kan ændres sortering på fanebladet Klient. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 
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Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

Klientnr.  Klientens nummer. 

 

Sagsnr.  Sagsnummer på sager tilhørende den aktuelle klient. 

 

Navn  Hhv. navn på klienten og sag vedrørende på sagen. 

 

Sekretær  Sekretær initialer på sagen. 

 

Sagsbehandler  Sagsbehandler initialer på sagen. 

 

Ansvarlig jurist  Ansvarlig jurists initialer på sagen. 

 

Uafregnet tid i kr.  Hhv. uafregnet tid i kroner i alt på klienten og fordelt på sagerne. 

 

Bevægelse  Bogholderibevægelse på hhv. på klient og sager i den valgte periode. 
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Klient – sagsov. m. sal-

do+sek 
 Rapportens ID nr. er 6002610 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive samtlige sager pr. klient. 

Tillige vises medarbejdere, uafregnet tid i timer og minutter samt bevæ-

gelse. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Klient. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Klient  • Nummer – underforstået klientnummer 

• Datofilter 

 

Indstillinger  • Medtag arkiverede sager – vælg mellem Ja eller Nej 

• Udelad saldo = 0 – vælg mellem Ja eller Nej 

 

Evt. sortering  Der kan ændres sortering på fanebladet Klient. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 
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Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

Klientnr.  Klientens nummer. 

 

Sagsnr.  Sagsnummer på sager tilhørende den aktuelle klient. 

 

Navn  Hhv. navn på klienten og sag vedrørende på sagen. 

 

Sekretær  Sekretær initialer på sagen. 

 

Sagsbehandler  Sagsbehandler initialer på sagen. 

 

Ansvarlig jurist  Ansvarlig jurists initialer på sagen. 

 

Uafregnet tid i timer og 

minutter 
 Hhv. uafregnet tid i timer og minutter i alt på klienten og fordelt på sager-

ne. 

 

Bevægelse  Bogholderibevægelse på hhv. på klient og sager i den valgte periode. 
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Sagsrapporter 
Under overskriften Sagsrapporter har vi valgt at beskrive følgende rapporter: 

• 6002550 Opgaver  

• 6002605 Sag – kontokort (3) 

• 6002507 Sager uden fremnotering 

• 6002518 Sagsoprettelser 

• 6002668 Sagsoprettelser m. modpart 

• 6002601 Sagsoprettelser m. tidl. sagsnr. 

• 6002562 Sags etiketter (2) 

• 6002549 Sags etiketter (3) 

• 6002640 Sagsforløb 

• 6002682 Sagsliste pr. medarb.type 

• 6002607 Til-/afgang af sager 

• 6002569 Slettelog 
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Opgaver 

 
 Rapportens ID nr. er 6002550 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive fremnotering fra opgavelisten. 

Listen er et alternativ til den liste man kan udskrive fra opgaver fra 

Sagshovedmenuen. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Sag. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Sagsforløb  • Medarbejder – vælg evt. initialer ved hjælp af [F6] 

• Type – vælg evt. type ved hjælp af [F6] 

• Dato – underforstået dato for fremnotering 

• Sagsnr. 

 

Evt. sortering  Der kan ændres på sortering på fanebladet Sagsforløb. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 
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Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

Medarbejder  Medarbejder initialer. 

 

Sagsnr.  Sagsnummer. 

 

Klientnavn  Klientens navn. 

 

Akt.nr.  Aktivitets nummer. 

 

Aktivitet  Aktivitetens navn. 

 

Beskrivelse  Beskrivelse fra sagsforløb. 

 

Ansvarlig jurist  Initialer på sagens ansvarlige jurist. 

 

Dato  Fremnoteringsdato. 

 

Næste akt.nr.  Plads til egne notater. 

 

Aktivitet  Plads til egne notater. 

 

Fremdateret  Plads til egne notater. 
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Sag – kontokort (3) 

 
 Rapportens ID nr. er 6002506 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive sagsposter på en eller flere sager. 

Rapporten er i modsætning til 6002529 Sag – kontokort (2) liggende med 

yderligere oplysninger. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Sag. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

  • Ingen faste filtre – 

 

Sag  • Sagsnr. 

• Datofilter 

• Arkiveret den 

 

Indstillinger  • Vis beløb i danske kroner – vælg mellem Ja og Nej 

• Skift side pr. sag – vælg mellem Ja og Nej 

• Medtag også sager, der kun har saldo – underforstået ingen bevæ-

gelser i perioden 
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Evt. sortering  Der kan ikke ændres på sortering. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 

 

 

 

 
 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
 Øverst på udskriften vises den valgte periode, sagsnr., klientnavn, sag 

vedrørende, sagsbehandler og sekretær. 

 

Bogføringsdato  Sagspostens bogføringsdato. 

 

Bilagstype  Sagspostens bilagstype f.eks. faktura eller kreditnota. 

 

Bilagsnr.  Sagspostens bilagsnummer. 

 

Beskrivelse  Sagspostens bogføringstekst. 

 

Åben  Er posten åben vises et J – er posten lukket er der blankt i dette felt. 

 

Beløb  Sagspostens beløb, kreditposter vises med minus foran. 

 

Saldo  Den løbende saldo. 

 

Forfaldsdato  Sagspostens forfaldsdato beregnet via klientens betalingsbetingelser. 

 

Løbenr.  Unikt løbenummer for den enkelte sagspost. 
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Sager uden fremnote-

ring 

 

 Rapportens ID nr. er 6002507 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive de sager, hvor der ikke pt. eksiste-

rer én eller flere fremnoteringer. 

Rapporten kan sikre mod ’glemte sager’. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Sag. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Sag  • Ingen faste filtre – 

 

Evt. sortering  Der kan ændres på sortering på fanebladet Sag. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 
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Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

Sagsnr.  Sagsnummer. 

 

Sag vedr.  Sag vedrørende. 

 

Klientnr.  Klient nummer. 

 

Klient navn  Klientens navn. 
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Sagsoprettelser 

 
 Rapportens ID nr. er 6002518 

Formål  Formål med rapporten er udskrive sager, der oprettet i et datointerval. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Sag. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

  • Oprettet den – indtast evt. et datointerval 

• Sagsbehandler - vælg evt. initialer ved hjælp af [F6] 

• Ansvarlig jurist - vælg evt. initialer ved hjælp af [F6] 

• Sagsnr. 

 

Evt. sortering  Der kan ændres på sortering på fanebladet Sag. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 
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Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

Sagsnr.  Sagsnummer. 

 

Sagsbehandler  Initialer på sagens sagsbehandler. 

 

Ansvarlig jurist  Initialer på sagens ansvarlige jurist. 

 

Sekretær  Initialer på sagens sekretær. 

 

Sagstype  Sagens sagstype. 

 

Beskrivelse  Sag vedrørende på sagen. 

 

Klient navn  Klientens navn 
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Sagsoprettelser m. 

modpart 

 

 Rapportens ID nr. er 6002668 

Formål  Formål med rapporten er udskrive sager, der oprettet i et datointerval. 

Listen viser klient og 1. part. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Sag. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

  • Oprettet den – indtast evt. et datointerval 

• Sagsbehandler - vælg evt. initialer ved hjælp af [F6] 

• Ansvarlig jurist - vælg evt. initialer ved hjælp af [F6] 

• Sagsnr. 

 

Evt. sortering  Der kan ændres på sortering på fanebladet Sag. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 
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Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

Sagsnr.  Sagsnummer. 

 

Sagsbehandler  Initialer på sagens sagsbehandler. 

 

Ansvarlig jurist  Initialer på sagens ansvarlige jurist. 

 

Sekretær  Initialer på sagens sekretær. 

 

Sagstype  Sagens sagstype. 

 

Klient navn  Klientens navn 

 

Sag vedr.  Sag vedrørende på sagen. 

 

Modpart  Navn på den første part på sagen. 
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Sagsoprettelser m. tidl. 

sagsnr. 

 

 Rapportens ID nr. er 6002601 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive sager med angivelse af det tidligere 

anvendte sagsnr.  

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Sag. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Sag  • Oprettet den – indtast evt. et datointerval 

• Sagsbehandler - vælg evt. initialer ved hjælp af [F6] 

• Ansvarlig jurist - vælg evt. initialer ved hjælp af [F6] 

• Sagsnr. 

 

Evt. sortering  Der kan ændres sortering på fanebladet Sag. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 
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Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

Sagsnr.  Sagsnummer. 

 

Sagsbehandler  Initialer på sagens sagsbehandler. 

 

Ansvarlig jurist  Initialer på sagens ansvarlige jurist. 

 

Tidl. sagsnr.  Sagens tidligere sagsnr. hvis der er registreret et sådant. 

 

Klient navn  Klientens navn 

 

Sag vedr.  Sag vedrørende på sagen. 
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Sagsetiketter (2) 

 
 Rapportens ID nr. er 6002562 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive etiketter til sagschartek. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Sag. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Sag  • Sagsnr. – indtast Sagsnr. eller interval, ellers udskrives alle sager 

 

Indstillinger  Format - vælg mellem: 

• 148 x 210 – udskrives stående 2 etiketter pr A4 ark 

• 105 x 148 – udskrives liggende 4 etiketter pr A4 ark 

• 74 x 105 – udskrives stående 8 etiketter pr A4 ark 

 

NB husk at justere margener i sideopsætning. 

 

Evt. sortering  Der kan ikke ændres på sortering. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du et tænkt eksempel i størrelsen 148 x 210 
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Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

Sagsnr.  Sagsnummer. 

 

Sag vedr.  Sagsbeskrivelse. 

 

Klient  Klientens nummer, navn, adresse, postnr., telefonnr. og telefax. 

 

Part  Partens nummer, navn, adresse, postnr., telefonnr. og telefax. 

 

Sagsbehandler  Initialer på sagens sagsbehandler. 

 

Sekretær  Initialer på sagens sekretær. 

 

Ansvarlig jurist  Initialer på sagens ansvarlige jurist. 

 

Sag modtaget den  Dato for sagens oprettelse. 

 

Udskrevet den  Dato for etikettens udskrivelse. 
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Sagsetiketter (4) 

 
 Rapportens ID nr. er 6002549 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive etiketter til sagschartek. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Sag. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Sag  • Sagsnr. – indtast Sagsnr. eller interval, ellers udskrives alle sager 

 

Indstillinger  Format - vælg mellem: 

• 148 x 210 – udskrives stående 2 etiketter pr A4 ark 

• 105 x 148 – udskrives liggende 4 etiketter pr A4 ark 

• 74 x 105 – udskrives stående 8 etiketter pr A4 ark 

 

NB husk at justere margener i sideopsætning. 

 

Evt. sortering  Der kan ikke ændres på sortering. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du et tænkt eksempel i størrelsen 74 x 105 
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Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

Sagsnr.  Sagsnummer. 

 

Sag vedr.  Sagsbeskrivelse. 

 

Klient  Klientens nummer, navn, adresse, postnr., telefonnr. og telefax. 

 

Part  Partens nummer, navn, adresse, postnr., telefonnr. og telefax. 

 

Sagsbehandler  Initialer på sagens sagsbehandler. 

 

Sekretær  Initialer på sagens sekretær. 

 

Ansvarlig jurist  Initialer på sagens ansvarlige jurist. 

 

Sag modtaget den  Dato for sagens oprettelse. 

 

Udskrevet den  Dato for etikettens udskrivelse. 
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Sagsforløb 

 
 Rapportens ID nr. er 6002640 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive oplysninger fra vinduet Sagsforløb 

på en enkelt sag eller et sagsinterval. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Sag. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Sagsforløb  • Sagsnr. – indtast sagsnr. eller sagsnr. interval. 

 

Evt. sortering  Der kan ændres sortering på fanebladet Sagsforløb. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 
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Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

Sagsnr.  Sagsnummer. 

 

Dato  Dato for aktiviteten/fremnoteringen. 

 

Type  Linierne i sagsforløb kan have følgende typer: 

• Aktivitet 

• Arbejdsart 

• Korrespondance 

• Post 

• eller blank / ingen værdi. 

 

Medarbejder  Initialer på den medarbejder, der har dannet aktiviteten. 

 

Aktivitet/arbejdsart  Hvis typen er Aktivitet eller Arbejdsart, vil koden herfor ses i dette felt. 

 

Beskrivelse  Den indtastede beskrivelse af aktiviteten. 

 

Dokumentnavn  Hvis typen er Korrespondance vil her stå navnet på den anvendte skabe-

lon. 
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Sagsliste pr. me-

darb.type 

 

 Rapportens ID nr. er 6002682 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive en sagsoversigt pr sagsbehandler 

eller pr ansvarlig jurist eller pr sekretær. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Sag. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Medarbejder  • Initialer 

 

Sag  • Arkiveret 

• Sag modtaget den 

• Sagstype 

• Sagsbehandler – vælg evt. initialer ved hjælp af [F6] 

• Ansvarlig jurist – vælg evt. initialer ved hjælp af [F6] 

• Sekretær – vælg evt. initialer ved hjælp af [F6] 

 

Indstillinger  Vælg mellem 
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• Sekretær 

• Sagsbehandler 

• Ansvarlig jurist 

 

Evt. sortering  Der kan ændres sortering på fanebladene Medarbejder og Sag. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 

 

 

 

 
 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

Sagsnr.  Sagsnummer. 

 

Sag vedr.  Sagens beskrivelse. 

 

Klientnr.  Klientens nummer. 

 

Klient navn  Klientens navn. 

 

Sagstype  Sagens sagstype. 

 

Sagsbehandler  Initialer på sagens sagsbehandler. 

 

Ansvarlig jurist  Initialer på sagens ansvarlige jurist. 
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Sekretær  Initialer på sagens sekretær. 
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Til- /afgang af sager 

 
 Rapportens ID nr. er 6002607 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive en summarisk oversigt over tilgang 

og afgang af sager evt. i en periode. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Sag. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Sag  • Sagstype 

• Ansvarlig jurist – vælg evt. initialer ved hjælp af [F6] 

• Sagsbehandler – vælg evt. initialer ved hjælp af [F6] 

• Sekretær – vælg evt. initialer ved hjælp af [F6] 

 

Indstillinger  • Dato periodestart – skal udfyldes 

• Dato periodeslut – skal udfyldes 

 

Evt. sortering  Der kan ikke ændres på sortering. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 
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Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

Sagstype  Sagens sagstype. 

 

Beskrivelse  Sagstypens navn. 

 

Primo  Antal sager ved periodens start. 

 

Tilgang  Tilgang i antal sager i perioden. 

 

Afgang  Afgang (arkivering) i antal sager i perioden. 

 

Ultimo  Antal sager ved periodens afslutning. 
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Slettelog 

 
 Rapportens ID nr. er 6002569 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive oplysninger om sager, der er blevet 

slettet med [F4] Slet. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Sag. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Slettede sager  • Sagsnr. 

• Ansvarlig 

• Sagsbehandler 

• Sekretær 

• Slettet d. 

• Slettet af bruger 

• Makuleringsdato 

• Arkivnr. 

 

Evt. sortering  Der kan ændres sortering på fanebladet Slettede sager. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 
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Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

Sagsnr.  Sagsnummer. 

 

Sag vedr.  Sagens beskrivelse. 

 

Sagstype  Sagens sagstypekode. 

 

Klientnavn  Klientens navn. 

 

Ansvarlig  Initialer på sagens ansvarlige jurist. 

 

Sagsbehandler  Initialer på sagens sagsbehandler. 

 

Sekretær  Initialer på sagens sekretær. 

 

Slettet d.  Dato for sletning. 

 

Slettet af bruger  Initialer på den bruger, der er logget på, når sagen er blevet slettet. 

 

Arkivnr.  Evt. arkivnr. på den slettede sag. 

 

Makuleringsdato  Evt. makuleringsdato på den slettede sag. 

 

Dokumenter slettet  Ja eller Nej angiver om dokumenter også er slettet i forbindelse med 

sletning af sagen. 
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Time-/sagsrapporter 
 

Under overskriften Time-/sagsrapporter har vi valgt at beskrive følgende 

rapporter: 

Rapporter der tager udgangspunkt i tabellen Sag: 

• 6002520 Uafregnet tid sag 

• 6002528 Tidsrapport sag 

• 6002535 Over-/underdækning 

• 6002564 Over/underdækning (2) 

• 6002579 Igangværende arbejder sager 

• 6002621 Sagsliste med tids oplysninger 

 

Rapporter der tager udgangspunkt i tabellen Klient: 

• 6002519 Uafregnet tid klient 

• 6002539 Tidsrapport klient (2) 

 

Rapporter der tager udgangspunkt i tabellen Dagsrapportlinier: 

• 6002552 Tidsrapport sag (4) 

• 6002557 Tidsrapport medarb./dato (2) 

 

Rapporter der tager udgangspunkt i tabellen Medarbejder: 

• 6002511 Ansvarlig jurist 

• 6002512 Sagsbehandler 

• 6002521 Tidsrapport medarbejder (3) 

• 6002522 Tidsrapport medarbejder/dato 

• 6002525 Debiterbare timer 

• 6002526 Fraværsstatistik 

• 6002530 Debiterbare timer/gruppe 

• 6002578 Medarbejderstatistik 

• 6002613 Tidsrapport medarbejder K/D 

• 6002653 Tidsrapport medarb./ansvarlig 
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Uafregnet tid sag 

 
 Rapportens ID nr. er 6002520 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive debiterbar uafregnet tid. Findes der 

ikke uafregnet tid på en aktuel sag, udskrives intet. 

Ikke debiterbar tid vises ikke på listen. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen Sag 

hvor alle har adgang til den. 

 

Ønsker du ikke, at alle medarbejder skal have adgang til visse af time-

/sagsrapporterne kan de alternativ indlægges på Rapporter på hoved-

menuen Finans. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene  Rapporten tager udgangspunkt i tabellen Sag, hvilket er afgørende for 

hvilke filtre, der kan opsættes. 

 

Sag  • Sagsnr. 

• Datofilter 

 

Indstillinger  • Medtag afsluttede sager – vælg mellem Ja og Nej 

• Medtag beløbskolonne – vælg mellem Ja og Nej 
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• Medtag udvidede tekster – vælg mellem Ja og Nej 

 

Evt. sortering  Der kan ikke ændres på sortering. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 

 

 

 

 
 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
 Foruden diverse filtre ses øverst på udskriften klientnr., klientnavn, an-

svarlig jurist, sagsnr. og sag vedr. 

 

Dato  Dato for tidsforbruget. 

 

Medarbejder  Initialer på medarbejderen. 

 

Arbejdsartkode  Tidsforbrugets arbejdsart. 

 

Beskrivelse  Tidsforbrugets beskrivelse evt. udvidede beskrivelse. 

 

Minutter  Debiterbar tidsforbrug i minutter. 

 

Beløb til afregning  Debiterbar tidsforbrug ganget med medarbejderens debiteringssats. 
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  Nederst vises hvornår sagen evt. sidst er afregnet samt en sammentæl-

ling af tidsforbrug pr medarbejder. 
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Tidsrapport sag 

 
 Rapportens ID nr. er 6002528 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive al tidsforbrug på en sag, dvs. både 

afregnet og uafregnet, både debiterbar og ikke debiterbar, afhængig af 

hvad du sætter op på fanebladet Indstillinger. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen Sag 

hvor alle har adgang til den. 

 

Ønsker du ikke, at alle medarbejder skal have adgang til visse af time-

/sagsrapporterne kan de alternativ indlægges på Rapporter på hoved-

menuen Finans. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene  Rapporten tager udgangspunkt i tabellen Sag, hvilket er afgørende for 

hvilke filtre, der kan opsættes. 

 

Sag  • Sagsnr. 

• Datofilter 

• Arkiveret 

• Sagstype 
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Indstillinger  • Medtag afsluttede sager – vælg mellem Ja og Nej 

• Medtag beløb til afregning – vælg mellem Ja og Nej 

• Medtag afregnet tid – vælg mellem Ja og Nej 

 

Evt. sortering  Der kan ikke ændres på sortering. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 

 

 

 

 
 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
 Foruden diverse filtre ses øverst på udskriften klientnr., klientnavn, 

sagsnr., sag vedr., ansvarlig jurist, sagsbehandler og sagstype. 

 

Dato  Dato for tidsforbruget. 

 

Medarbejder  Initialer på medarbejderen. 

 

Arbejdsartkode  Tidsforbrugets arbejdsart. 

 

Beskrivelse  Tidsforbrugets beskrivelse. 
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Minutter  Tidsforbrug i minutter. 

 

Beløb til afregning  Tidsforbrug ganget med medarbejderens debiteringssats. 

Såfremt tidsforbruget er afregnet, vil dette beløb være nul (0,00) 

 

  Nederst vises hvornår sagen evt. sidst er afregnet samt en sammentæl-

ling af tidsforbrug pr medarbejder. 
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Over/underdækning 

 
 Rapportens ID nr. er 6002535 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive liste over sager, der har været af-

regnet mindst én gang. Listen viser en evt. over/underdækning. 

 

Listen forudsætter at Afregningsmodulet anvendes eller at manuelle 

fakturaer registreres under Afregn sager på Klientkortet. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen Sag 

hvor alle har adgang til den. 

 

Ønsker du ikke, at alle medarbejder skal have adgang til visse af time-

/sagsrapporterne kan de alternativ indlægges på Rapporter på hoved-

menuen Finans. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene  Rapporten tager udgangspunkt i tabellen Sag, hvilket er afgørende for 

hvilke filtre, der kan opsættes. 

 

Sag  • Sagsnr. 

• Klientnr. 

• Sagstype 
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• Datofilter 

• Sagsbehandler 

 

Indstillinger  • Vis sager – vælg mellem Ja og Nej 

• Vis sager uden over/underdækning – vælg mellem Ja og Nej 

 

Evt. sortering  Der kan ændres sortering på fanebladet Sag. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 

 

 

 
 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
 Øverst vises diverse filtre. 

Sagsnr.  Sagsnummer. 

 

Sag vedr.  Sagens beskrivelse. 

 

Sagstype  Sagens sagstypekode. 

 

Klientnavn  Klientens navn. 

 

Sekretær  Initialer på sagens sekretær. 

 

Arkiveret  J eller N angiver om sagen er arkiveret eller ej. 

 

Over/underdækning  Beløb viser overskud eller underskud på sagen. 
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Igangværende arbejder 

sager 

 

 Rapportens ID nr. er 6002579 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive en oversigt over igangværende 

arbejde på sager pr. klient. 

Igangværende arbejde er beregnet ved hjælp af uafregnet tidsforbrug 

ganget med den respektive medarbejders debiteringssats. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen Sag 

hvor alle har adgang til den. 

 

Ønsker du ikke, at alle medarbejder skal have adgang til visse af time-

/sagsrapporterne kan de alternativ indlægges på Rapporter på hoved-

menuen Finans. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene  Rapporten tager udgangspunkt i tabellen Sag, hvilket er afgørende for 

hvilke filtre, der kan opsættes. 

 

Sag  • Klientnr. 

• Sagsnr. 

• Sagstype 
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• Afsluttet 

• Arkiveret 

• Sagsbehandler 

• Ansvarlig jurist 

• Sekretær 

• Arbejdsartfilter 

• Datofilter 

 

Indstillinger  • Fravælg hvis nul – vælg mellem ja eller nej 

 

Evt. sortering  Der kan ikke ændres på sortering. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 

 

 

 

 
 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
 For hver klient vises klientnr. og  klientnavn. Til slut vises en total på 

klienten. 

 

Sagsnr.  Sagsnummer. 

 

Sag vedr.  Sagens beskrivelse. 
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Sagsbehandler  Initialer på sagens sagsbehandler. 

 

Ansvarlig jurist  Initialer på sagens ansvarlige jurist. 

 

Sekretær  Initialer på sagens sekretær. 

 

Sagstype  Sagens sagstypekode. 

 

Debiterbar tid i alt  Sum af debiterbar tidsforbrug. 

 

Afregnet i alt  Sum af det faktisk afregnede. 

  

Igangværende arbejde i 

alt 
 Sum af uafregnet tidsforbrug beregnet ved hjælp af den enkelte medar-

bejders debiteringssats. 
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Sagsliste med tids op-

lysninger 

 

 Rapportens ID nr. er 6002621 

Formål  Formål med rapporten er at sammenligne debiterbar tid med afregnet og 

uafregnet. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen Sag 

hvor alle har adgang til den. 

 

Ønsker du ikke, at alle medarbejder skal have adgang til visse af time-

/sagsrapporterne kan de alternativ indlægges på Rapporter på hoved-

menuen Finans. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene  Rapporten tager udgangspunkt i tabellen Sag, hvilket er afgørende for 

hvilke filtre, der kan opsættes. 

 

Sag  • Sagsnr. 

• Ansvarlig jurist 

• Afregnet tid i alt 

• Uafregnet tid ialt 
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Evt. sortering  Der kan ændres sortering på fanebladet Sag. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 

 

 

 

 
 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
 For hver klient vises klientnr. og  klientnavn. Til slut vises en total på 

klienten. 

 

Sagsnr.  Sagsnummer. 

 

Ansvarlig jurist  Initialer på sagens ansvarlige jurist. 

 

Debiterbar tid i alt  Sum af debiterbar tidsforbrug. 

 

Afregnet tid i alt  Sum af det faktisk afregnede, både debiterbar og ikke debiterbar tid. 

  

Uafregnet tid i alt  Sum af uafregnet tidsforbrug, både debiterbar og ikke debiterbar tid. 

 

Sidst afregnet  Dato for hvornår sagen sidst er afregnet. 

 

Klient navn  Klientens navn. 

 

Sag vedr.  Sagens beskrivelse. 
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Uafregnet tid klient 

 
 Rapportens ID nr. er 6002519 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive debiterbar uafregnet tid på sager 

pr. klient.  

Findes der ikke uafregnet tid på en aktuel sag, udskrives intet. 

Ikke debiterbar tid vises ikke på listen. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen Sag 

hvor alle har adgang til den. 

 

Ønsker du ikke, at alle medarbejder skal have adgang til visse af time-

/sagsrapporterne kan de alternativ indlægges på Rapporter på hoved-

menuen Finans. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene  Rapporten tager udgangspunkt i tabellen Klient, hvilket er afgørende for 

hvilke filtre, der kan opsættes. 

 

Klient  • Nummer – underforstået klientnr. 

• Datofilter 

 

Indstillinger  • Medtag afsluttede sager – vælg mellem Ja og Nej 
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• Medtag beløbskolonne – vælg mellem Ja og Nej 

 

Evt. sortering  Der kan ændres sortering på fanebladet Klient. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 

 

 

 

 
 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
 Foruden diverse filtre ses øverst på udskriften klientnr., klientnavn, 

sagsnr., ansvarlig jurist (AJ) og sag vedr. 

 

Dato  Dato for tidsforbruget. 

 

Medarbejder  Initialer på medarbejderen. 

 

Arbejdsartkode  Tidsforbrugets arbejdsart. 

 

Beskrivelse  Tidsforbrugets beskrivelse evt. udvidede beskrivelse. 

 

Minutter  Debiterbar tidsforbrug i minutter. 

 

Beløb til afregning  Debiterbar tidsforbrug ganget med medarbejderens debiteringssats. 
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  Nederst vises hvornår sagen evt. sidst er afregnet samt en sammentæl-

ling af tidsforbrug pr medarbejder, samt en total pr klient. 
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Tidsrapport klient 

 
 Rapportens ID nr. er 6002539 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive al tidsforbrug på sager pr. klient, 

dvs. både afregnet og uafregnet, både debiterbar og ikke debiterbar, 

afhængig af hvad du sætter op på fanebladet Indstillinger. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen Sag 

hvor alle har adgang til den. 

 

Ønsker du ikke, at alle medarbejder skal have adgang til visse af time-

/sagsrapporterne kan de alternativ indlægges på Rapporter på hoved-

menuen Finans. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene  Rapporten tager udgangspunkt i tabellen Klient, hvilket er afgørende for 

hvilke filtre, der kan opsættes. 

 

Klient  • Nummer – underforstået klientnr. 

• Datofilter 

 

Dagsrapportlinier  • Type 

• Arbejdsart kode 
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• Medarbejder 

 

Indstillinger  • Medtag afsluttede sager – vælg mellem Ja og Nej 

• Medtag beløbskolonne – vælg mellem Ja og Nej 

• Medtag afregnet tid – vælg mellem Ja og Nej 

 

Evt. sortering  Der kan ændres sortering på fanebladet Klient. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 

 

 

 

 
 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
 Foruden diverse filtre ses øverst på udskriften klientnr., klientnavn, 

sagsnr., ansvarlig jurist (AJ), sag vedr., og sagstype. 

 

Dato  Dato for tidsforbruget. 

 

Medarbejder  Initialer på medarbejderen. 

 

Arbejdsartkode  Tidsforbrugets arbejdsart. 
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Beskrivelse  Tidsforbrugets beskrivelse. 

 

Minutter  Tidsforbrug i minutter. 

 

Beløb til afregning  Tidsforbrug ganget med medarbejderens debiteringssats. 

Såfremt tidsforbruget er afregnet, vil dette beløb være nul (0,00) 

 

  Nederst vises hvornår sagen evt. sidst er afregnet samt en sammentæl-

ling af tidsforbrug pr medarbejder, samt en total pr klient. 
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Tidsrapport sag (4) 

 
 Rapportens ID nr. er 6002552 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive oversigt over tidsforbrug på sag 

eller klient.  

Ved hjælp af filtre kan listen begrænses til debiterbar tid hhv. ikke debi-

terbar tid og afregnet hhv. uafregnet tid. 

 

Denne rapport anvendes tillige fra vinduerne Tidsposter på Sagskortet. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen Sag 

hvor alle har adgang til den. 

 

Ønsker du ikke, at alle medarbejder skal have adgang til visse af time-

/sagsrapporterne kan de alternativ indlægges på Rapporter på hoved-

menuen Finans. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene  Rapporten tager udgangspunkt i tabellen Dagsrapportlinier, hvilket er 

afgørende for hvilke filtre, der kan opsættes. 

 

Dagsrapportlinier  • Sagsnr. 

• Klientnr. 
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• Afregnet – indtast evt. ja eller nej 

• Dato 

• Arbejdsart kode 

• Medarbejder 

• Type 

 

Sag  • Ingen faste filtre – 

 

Tekst rapportlinie  • Ingen faste filtre – 

 

Indstillinger  • Medtag beløb til afregning – vælg mellem ja eller nej 

 

Evt. sortering  Der kan ændres sortering på fanebladet Sag. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 

 

 

 

 
 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
 Foruden diverse filtre ses øverst på udskriften klientnr., klientnavn, an-

svarlig jurist, sagsbehandler, sagsnr. og sag vedr. 

 

Dato  Dato for tidsforbruget. 
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Medarbejder  Initialer på medarbejderen. 

 

Arbejdsartkode  Tidsforbrugets arbejdsart. 

 

Beskrivelse  Tidsforbrugets beskrivelse. 

 

Minutter  Tidsforbrug i minutter. 

 

Beløb til afregning  Tidsforbrug ganget med medarbejderens debiteringssats. 

 

Afregnet beløb  Sum af det faktisk afregnede. 

 

  Nederst vises hvornår sagen evt. sidst er afregnet samt en sammentæl-

ling af tidsforbrug pr medarbejder. 
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Tidsrapport me-

darb./dato (2) 

 

 Rapportens ID nr. er 6002557 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive en specifikation over hvad den 

enkelte medarbejder har registreret på en given dato. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen Sag 

hvor alle har adgang til den. 

 

Ønsker du ikke, at alle medarbejder skal have adgang til visse af time-

/sagsrapporterne kan de alternativ indlægges på Rapporter på hoved-

menuen Finans. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene  Rapporten tager udgangspunkt i tabellen Dagsrapportlinier, hvilket er 

afgørende for hvilke filtre, der kan opsættes. 

 

Dagsrapportlinier  • Medarbejder 

• Arbejdsart kode 

• Dato 

 

Evt. sortering  Der kan ændres sortering på fanebladet Dagsrapportlinier. 
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Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 

 

 

 

 
 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

Dato  Dato for tidsforbruget. 

 

Arbejdsart kode  Tidsforbrugets arbejdsart. 

 

Beskrivelse  Tidsforbrugets beskrivelse. 

 

Sagsnr.  Den sag tiden er anvendt på. 

 

Minutter  Tidsforbrug i minutter. 
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Total  Tidsforbrug ganget med medarbejderens debiteringssats. 

 

  For hver dato vises en sammentælling og for hver medarbejder vises en 

sammentælling. 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



 

AdvoForum A/S Brugervejledning 31. august 2001 
Advo+ Rapporter Side 133 
 

 

Ansvarlig jurist 

 
 Rapportens ID nr. er 6002511 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive et samlet tidsforbrug pr. sag pr. 

ansvarlig jurist. 

Rapporten udskriver klienthenførbar uafregnet tid i kroner samt boghol-

deribevægelse i den valgte periode. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen Sag 

hvor alle har adgang til den. 

 

Ønsker du ikke, at alle medarbejder skal have adgang til visse af time-

/sagsrapporterne kan de alternativ indlægges på Rapporter på hoved-

menuen Finans. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene  Rapporten tager udgangspunkt i tabellen Medarbejder, hvilket er afgø-

rende for hvilke filtre, der kan opsættes. 

 

Medarbejder  • Initialer 

 

Sag  • Sagsbehandler 

• Sagsnr. 
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• Datofilter 

• Arkiveret – vælg evt. mellem ja eller nej 

 

Evt. sortering  Der kan ændres sortering på fanebladet Medarbejder. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 

 

 

 

 
 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

Sagsnr.  Sagsnummer. 

 

Sagsbehandler  Initialer på sagens sagsbehandler. 

 

Klient navn  Klientens navn. 

 

Sag vedr.  Sagens beskrivelse. 

 

Uafregnet tid i kr 

(klienthenførbar) 
 Sum af klienthenførbar uafregnet tid i kroner i den valgte periode. 

 

Bogholderi bevægelse  Bogholderi bevægelse i den valgte periode. 
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  Nederst vises antal sager samt sammetælling af de 2 beløbskolonner. 
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Sagsbehandler 

 
 Rapportens ID nr. er 6002512 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive et samlet tidsforbrug pr. sag pr. 

sagsbehandler. 

Rapporten udskriver uafregnet tid i kroner samt bogholderibevægelse i 

den valgte periode. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen Sag 

hvor alle har adgang til den. 

 

Ønsker du ikke, at alle medarbejder skal have adgang til visse af time-

/sagsrapporterne kan de alternativ indlægges på Rapporter på hoved-

menuen Finans. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene  Rapporten tager udgangspunkt i tabellen Medarbejder, hvilket er afgø-

rende for hvilke filtre, der kan opsættes. 

 

Medarbejder  • Initialer 

 

Sag  • Arkiveret 

• Datofilter 
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• Sagsnr. 

 

Evt. sortering  Der kan ændres sortering på fanebladet Medarbejder. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 

 

 

 

 
 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

Sagsnr.  Sagsnummer. 

 

Ansvarlig jurist  Initialer på sagens ansvarlig jurist. 

 

Klient navn  Klientens navn. 

 

Sag vedr.  Sagens beskrivelse. 

 

Oprettet den  Dato for sagens oprettelse. 

 

Sidst tidsafregn  Dato for sidste tidsafregning. 

 

Sidste tidsreg.  Dato for sidste tidsregistrering. 

 

Uafregnet tid i kr.  Sum af uafregnet tid i kroner i den valgte periode. 

 

Bogholderi bevægelse  Bogholderi bevægelse i den valgte periode. 

 

Sidste bevægelse  Dato for sidste bogholderi bevægelse. 



 

AdvoForum A/S Brugervejledning 31. august 2001 
Advo+ Rapporter Side 138 
 

 

Tidsrapport medarbejder 

(3) 

 

 Rapportens ID nr. er 6002521 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive 3 totaler pr. medarbejder.  

Totalerne viser tidsforbrug i minutter og decimal timer samt uafregnet tid 

i kroner. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen Sag 

hvor alle har adgang til den. 

 

Ønsker du ikke, at alle medarbejder skal have adgang til visse af time-

/sagsrapporterne kan de alternativ indlægges på Rapporter på hoved-

menuen Finans. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene  Rapporten tager udgangspunkt i tabellen Medarbejder, hvilket er afgø-

rende for hvilke filtre, der kan opsættes. 

 

Medarbejder  • Initialer 

• Datofilter 

• Tidstypefilter 
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• Tidsartfilter 

• Afregnetfilter 

• Type 

 

Evt. sortering  Der kan ændres sortering på fanebladet Medarbejder. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 

 

 

 

 
 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
 Øverst ses de valgte filtre. 

 

Initialer  Medarbejderens initialer. 

 

Navn  Medarbejderens navn. 

 

Minutter  Tidsforbrug i minutter. 

 

Decimal timer  Tidsforbrug i decimal timer. 

 

Uafregnet beløb  Tidsforbrug ganget med medarbejderens debiteringssats. 
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Tidsrapport medarbejder 

/dato 

 

 Rapportens ID nr. er 6002522 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive tidsforbrug pr. medarbejder pr. 

dato. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen Sag 

hvor alle har adgang til den. 

 

Ønsker du ikke, at alle medarbejder skal have adgang til visse af time-

/sagsrapporterne kan de alternativ indlægges på Rapporter på hoved-

menuen Finans. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene  Rapporten tager udgangspunkt i tabellen Medarbejder, hvilket er afgø-

rende for hvilke filtre, der kan opsættes. 

 

Medarbejder  • Initialer 

• Datofilter 

• Tidstypefilter 

• Tidsartsfilter 
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Evt. sortering  Der kan ikke ændres på sortering. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 

 

 

 

 
 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
 Øverst vises filtrene Initialer, navn og den valgte periode. 

Dato  Dato for tidsforbruget. 

 

Arbejdsart kode  Tidsforbrugets arbejdsart. 

 

Beskrivelse  Tidsforbrugets beskrivelse. 

 

Sagsnr.  Den sag tiden er anvendt på. 

 

Minutter  Tidsforbrug i minutter. 

 

Total  Tidsforbrug ganget med medarbejderens debiteringssats. 
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Debiterbare timer 

 
 Rapportens ID nr. er 6002525 

Formål  Formål med rapporten er at sammenligne antal debiterbare timer for 

aktuel måned, for året og sidste år i totaler pr. medarbejder. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen Sag 

hvor alle har adgang til den. 

 

Ønsker du ikke, at alle medarbejder skal have adgang til visse af time-

/sagsrapporterne kan de alternativ indlægges på Rapporter på hoved-

menuen Finans. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene  Rapporten tager udgangspunkt i tabellen Medarbejder, hvilket er afgø-

rende for hvilke filtre, der kan opsættes. 

 

Medarbejder  • Initialer 

• Afdeling 

• Type 

• Datofilter 

 

Evt. sortering  Der kan ændres sortering på fanebladet Medarbejder. 
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Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 

 

 

 

 
 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

Initialer  Medarbejderens initialer. 

 

Navn  Medarbejderens navn. 

 

Måned Debiterbare timer  Sum af debiterbare timer i måneden. 

 

Periode Debiterbare ti-

mer 
 Sum af debiterbare timer i den valgte periode. 

 

Samme periode sidste år  Sum af debiterbare timer samme periode blot sidste år. 
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Fraværsstatistik 

 
 Rapportens ID nr. er 6002526 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive oversigt over medarbejderes fravær 

og årsag til fravær. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen Sag 

hvor alle har adgang til den. 

 

Ønsker du ikke, at alle medarbejder skal have adgang til visse af time-

/sagsrapporterne kan de alternativ indlægges på Rapporter på hoved-

menuen Finans. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene  Rapporten tager udgangspunkt i tabellen Medarbejder, hvilket er afgø-

rende for hvilke filtre, der kan opsættes. 

 

Medarbejder  • Initialer 

 

Datoafgrænsning  • Dato 

 

Evt. sortering  Der kan ændres sortering på fanebladet Medarbejder. 
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Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 

 

 

 

 
 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

Initialer  Medarbejderens initialer. 

 

Navn  Medarbejderens navn. 

 

Dato  Dato for fraværet. 

 

Fraværsårsag  Årsag til fraværet. 

 

  Nederst er sammentalt antal fraværsdage. 
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Debiterbare timer / 

gruppe 
 Rapportens ID nr. er 6002530 

Belastningsstatistik   

Formål  Formål med rapporten er at udskrive debiterbare timer pr. afdeling for 

aktuel måned, for året og sidste år i totaler pr. medarbejder. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen Sag 

hvor alle har adgang til den. 

 

Ønsker du ikke, at alle medarbejder skal have adgang til visse af time-

/sagsrapporterne kan de alternativ indlægges på Rapporter på hoved-

menuen Finans. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene  Rapporten tager udgangspunkt i tabellen Medarbejder, hvilket er afgø-

rende for hvilke filtre, der kan opsættes. 

 

Medarbejder  • Datofilter 

• Afdeling 

 

Evt. sortering  Der kan ikke ændres på sortering 
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Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 

 

 

 

 
 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

Initialer  Medarbejderens initialer. 

 

Navn  Medarbejderens navn. 

 

Måned Debiterbare timer  Sum af debiterbare timer i måneden. 

 

Periode Debiterbare ti-

mer 
 Sum af debiterbare timer i den valgte periode. 

 

Samme periode sidste år  Sum af debiterbare timer samme periode blot sidste år. 
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Medarbejderstatistik 

 
 Rapportens ID nr. er 6002578 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive statistik over medarbejderes tids-

forbrug. 

Statistikken kan specificeres pr. sagsnr. eller pr. arbejdsart kode. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen Sag 

hvor alle har adgang til den. 

 

Ønsker du ikke, at alle medarbejder skal have adgang til visse af time-

/sagsrapporterne kan de alternativ indlægges på Rapporter på hoved-

menuen Finans. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene  Rapporten tager udgangspunkt i tabellen Medarbejder, hvilket er afgø-

rende for hvilke filtre, der kan opsættes. 

 

Medarbejder  • Initialer 

• Type 

 

Arbejdsart  • Kode 

• Type 
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• Datofilter 

• Sagsfilter 

• Klientfilter 

• Afregnetfilter 

 

Dagsrapportlinier  • Dato 

• Arbejdsart kode 

• Sagsnr. 

• Klientnr. 

• Type 

• Afregnet 

 

Indstillinger  • Vis sager pr. medarbejder – vælg mellem ja eller nej 

Ja = specifikation af sager 

Nej = specifikation af arbejdsarter 

 

Evt. sortering  Der kan ændres sortering på fanebladet Medarbejder. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel hhv. med specifikation pr. 

arbejdsart kode og med specifikation pr. sag. 

 

 

 

 
 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
 Øverst ses initialer og navn på den aktuelle medarbejder 
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Kode  Arbejdsartkode. 

 

Tekst  Arbejdsartens beskrivelse. 

 

Timer ikke debiterbar  Sum af ikke debiterbare timer på arbejdsarten. 

 

Timer debiterbar  Sum af debiterbare timer på arbejdsarten. 

 

Kostpris  Forbrugt tid ganget med medarbejderens kostprissats. 

 

Beregnet salær  Forbrugt tid ganget med medarbejderens debiteringssats. 

 

  Nederst ses en sammentælling pr. medarbejder og på sidste side en 

sammentælling for hele rapporten. 

 

 

 

 
 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
 Øverst ses initialer og navn på den aktuelle medarbejder 

Kode  Sagsnummer. 

 

Tekst  Sagens beskrivelse. 
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Timer ikke debiterbar  Sum af ikke debiterbare timer på sagen. 

 

Timer debiterbar  Sum af debiterbare timer på sagen. 

 

Kostpris  Forbrugt tid ganget med medarbejderens kostprissats. 

 

Beregnet salær  Forbrugt tid ganget med medarbejderens debiteringssats. 

 

  Nederst ses en sammentælling pr. medarbejder og på sidste side en 

sammentælling for hele rapporten. 
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Tidsrapport medarbejder 

K/D 
 Rapportens ID nr. er 6002613 

(Klienthenførbar / debi-

terbar tid) 
  

Formål  Formål med rapporten er at udskrive en total oversigt over medarbejde-

res klienthenførbar debiterbar tidsforbrug. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen Sag 

hvor alle har adgang til den. 

 

Ønsker du ikke, at alle medarbejder skal have adgang til visse af time-

/sagsrapporterne kan de alternativ indlægges på Rapporter på hoved-

menuen Finans. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene  Rapporten tager udgangspunkt i tabellen Medarbejder, hvilket er afgø-

rende for hvilke filtre, der kan opsættes. 

 

Medarbejder  • Initialer 

• Datofilter 

 

Evt. sortering  Der kan ændres sortering på fanebladet Medarbejder. 
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Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 

 

 

 

 
 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

Initialer  Initialer på medarbejderen. 

 

Navn  Medarbejderens navn. 

 

Tid i minutter  Sum af debiterbar tid i minutter. 

 

Tid i decimaltimer  Sum af debiterbar tid i decimal timer. 

 

Uafregnet tid i kr.  Sum af debiterbar tid ganget med medarbejderens debiteringssats. 
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Tidsrapport medarb./ 

ansvarlig 

 

 Rapportens ID nr. er 6002653 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive  

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen Sag 

hvor alle har adgang til den. 

 

Ønsker du ikke, at alle medarbejder skal have adgang til visse af time-

/sagsrapporterne kan de alternativ indlægges på Rapporter på hoved-

menuen Finans. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene  Rapporten tager udgangspunkt i tabellen Medarbejder, hvilket er afgø-

rende for hvilke filtre, der kan opsættes. 

 

Medarbejder  • Initialer 

 

Dato  • Dato 

 

Ansvarlig  • Initialer 
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Indstillinger  Ansvarlig – vælg mellem: 

• Ansvarlig 

• Sagsbehandler 

Udelad sagsspecifikationer  

• Vælg mellem ja eller nej 

 

Evt. sortering  Der kan ikke ændres på sortering 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 

 

 

 

 
 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
 Øverst ses de angivne filtre, medarbejders initialer og navn, samt evt. 

ansvarlige jurist på sagen. 

 

Ansvarlig  Initialer på ansvarlig jurist på sagen. 

 

Sagsnr.  Sagsnummer. 

 

Minutter  Tidsforbrug i minutter. 
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  Nederst angives i % det tidsforbrug den enkelte medarbejder har haft på 

sager hvor medarbejderen ikke selv er ansvarlig jurist. 
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Afregning 
 

Under overskriften Afregning har vi valgt at beskrive følgende rapporter: 

• 6002504 Afregning af tidsposter 

• 6002570 Salærnota oversigt 

• 6002660 Sag – forfaldsoversigt 

• 6002661 Forfaldne sagsposter 

• 6002662 Sag – aldersfordelt saldo 

• 6002663 Sag – kontoudtog 
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Afregning af tidsposter 

 
 Rapportens ID nr. er 6002504 

Formål  Formål med rapporten er at foretage en samlet afregning på en række 

sager i et ønsket datointerval samt udskrive dokumentation herfor.  

 

Tidsforbruget afregnes til det beregnede salær, som opstår ved tid gange 

debiteringssats. Dvs. den beregnede over-/underdækning vil blive nul 

(0,00). 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Klient hvor alle har adgang til den. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Sag  • Sagsnr. 

• Datofilter 

 

Eksempel  Der dannes ingen udskrift. 
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Salærnota oversigt 

 
 Rapportens ID nr. er 6002570 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive liste over fakturaudkast. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Klient hvor alle har adgang til den. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Salgshoved  • Bogføringsdato 

• Nummer 

• Faktureres til kundenr. 

• Sagsnr. 

• Sekretær 

 

Evt. sortering  Der kan ikke ændres på sortering 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 

 

 

 



 

AdvoForum A/S Brugervejledning 31. august 2001 
Advo+ Rapporter Side 160 
 

 
 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

Nummer  Foreløbigt fakturanummer. 

 

Sagsnr.  Sagsnummer på faktura. 

 

Dato  Dato for faktura. 

 

Beløb  Fakturaens totalbeløb. 

 

Klientnr.  Klientnummer. 

 

Sag vedr.  Sagens beskrivelse. 

 

Sekretær  Initialer på sagens sekretær. 
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Sag – forfaldsoversigt 

 
 Rapportens ID nr. er 6002660 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive sagsliste med forfaldne fakturabe-

løb. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Klient hvor alle har adgang til den. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Sag  • Klientnr. 

• Sagstype 

• Sagsnr. 

• Bilagstypefilter – bør altid udfyldes med værdien Faktura. 

 

Indstillinger  • Vis beløb i danske kroner 

• Startdato 

• Periodelængde 

 

Evt. sortering  Der kan ikke ændres på sortering 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 
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Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
 Øverst ses de valgte filtre. 

Sagsnr.  Sagsnummer med angivelse af klientnr. 

 

Sag vedr.  Sagens beskrivelse. 

 

Forfaldne beløb  Under denne overskrift vises Før og Efter – se nedenfor. 

Desuden vises 3 kolonner, som angiver bevægelse i 3 perioder, starten-

de med den valgt startdato. Periodelængden, der vælges på Indstillinger, 

styrer de 3 kolonne overskrifter. 

 

Før  Forfaldne fakturabeløb før den valgte startdato. 

 

Efter  Forfaldne fakturabeløb efter den valgte startdato + 3 perioder, afhængig 

af den periodelængde, der er valgt. 

 

Saldo  Sum af forfaldne fakturabeløb. 
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Forfaldne sagsposter 

 
 Rapportens ID nr. er 6002661 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive specifikation med restbeløb på 

forfaldne fakturaer pr. sag. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Klient hvor alle har adgang til den. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Sag  • Klientnr. 

• Sagstype 

• Sagsnr. 

• Bilagstypefilter – bør altid være udfyldt med værdien Faktura. 

 

Indstillinger  • Slutdato 

 

Evt. sortering  Der kan ændres sortering på fanebladet Sag. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 
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Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
 Øverst ses slutdato samt de valgte filtre. 

Bogføringsdato  Fakturaens bogføringsdato. 

 

Bilagsnr.  Fakturaens bilagsnr. dvs. fakturanummer. 

 

Beskrivelse  Fakturapostens bogføringsbeskrivelse. 

 

Forfaldsdato  Fakturaens forfaldsdato. 

 

Forfaldsmarkering  Forfaldsmarkering giver et visuelt billede for hvor meget fakturaen er 

forfalden. Forfalden i lang tid, giver mange stjerner. Forfalden i kort tid 

giver få stjerner. 

 

Restbeløb  Fakturapostens restbeløb. Dvs. er der indbetalt en del af fakturaen, vises 

kun resten, der ikke er betalt. 

Dette forudsætter naturligvis, at der udlignes ifm. bogføring af indbetalin-

ger. 
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Sag – aldersfordelt sal-

do 

 

 Rapportens ID nr. er 6002662 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive sagliste, der viser i hvor lang tid 

fakturabeløb har været forfaldne. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Klient hvor alle har adgang til den. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Sag  • Klientnr. 

• Sagstype 

• Sagsnr. 

• Bilagstypefilter – bør altid være udfyldt med værdien Faktura. 

 

Indstillinger  • Startdato 

 

Evt. sortering  Der kan ændres sortering på fanebladet Sag. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 
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Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
 Øverst ses startdato samt de valgte filtre. 

Sagsnr. / Klientnr.  Sagsnummer og herunder klientnummer. 

 

Sag vedr. / Klientnavn  Sagens beskrivelse samt klientens navn. 

 

Ikke forfalden  Fakturabeløb, som endnu ikke er forfaldne i forhold til startdato. 

 

0 – 30 dage  Fakturabeløb, som har været forfaldne i optil 30 dage i forhold til startda-

to. 

 

31 – 60 dage  Fakturabeløb, som har været forfaldne i 31 optil 60 dage i forhold til 

startdato. 

 

61 – 90 dage  Fakturabeløb, som har været forfaldne i 61 optil 90 dage i forhold til 

startdato. 

 

Over 90 dage  Fakturabeløb, som har været forfaldne i mere end 90 dage i forhold til 

startdato. 

 

I alt  Sum af fakturabeløb. 
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Sag – kontoudtog 

 
 Rapportens ID nr. er 6002663 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive kontoudtog på valgte sager eller 

klienter. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Klient hvor alle har adgang til den. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Sag  • Datofilter 

• Klientnr. 

• Sagstype 

• Sagsnr. 

• Bilagstypefilter – bør altid være udfyldt med værdien Faktura. 

 

Indstillinger  • Vis forfaldne poster – vælg mellem ja eller nej. 

• Medtag alle sager, der har poster – vælg mellem ja eller nej. 

• Medtag alle sager, der har saldo – vælg mellem ja eller nej. 

• Medtag alle sager, hvor klient er sat til kontoudtog – vælg mellem ja 

eller nej (på klientkontokort fanebladet Betaling findes ja/nej feltet 
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Udskriv kontoudtog. 

 

Evt. sortering  Der kan ændres sortering på fanebladet . 

Der kan ikke ændres på sortering 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 

 

 

 

 
 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
 Udskriften er udformet således at den umiddelbart kan udsendes til kli-

enten. Derfor ses øverst klientens navn og adresse samt en række op-

lysninger fra tabellen Firmaoplysninger.  

Dernæst ses oplysninger om sag, klient samt div. datoer. 

 

Bogføringsdato  Sagspostens bogføringsdato. 

 

Bilagsnr.  Sagspostens bilagsnr. 

 

Beskrivelse  Sagspostens beskrivelse. 
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Forfaldsdato  Sagspostens forfaldsdato. 

 

Bevægelse  Sagspostens beløb. 

 

Saldo  Feltet viser løbende saldo for de ovenstående poster. 

 

  Ovenstående felter vises på alle poster, der måtte være på sagen i den 

valgte periode. 

 

Forfaldne sagsposter  Efterfølgende vises de af sagsposterne, som er forfaldne. 
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Arkivering 
 

Under overskriften Arkivering har vi valgt at beskrive følgende rapporter: 

• 6002532 Afsluttede sager uden arkivdato 

• 6002540 Arkiveringer / delarkiveringer 

• 6002616 Sagsnr. / arkivliste (Portr) (2) 

• 6002639 Arkivliste 
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Afsluttede sager u. arkiv 

dato 

 

 Rapportens ID nr. er 6002532 

Formål  Formål med rapporten er at forsøge at arkivere sager, hvor feltet Afslut-

tet dato er udfyldt. 

Hvis  

• Afsluttet dato er udfyldt 

• Uafregnet tid = nul (0,00) 

• Bogholderisaldo = nul (0,00) 

vil sagen automatisk blive arkiveret. 

 

Såfremt de 2 sidstnævnte forhold ikke er opfyldt vil sagerne blive ud-

skrevet uden at blive arkiveret. 

 

Se evt. mere om arkivering i særskilt manual. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen Sag 

hvor alle har adgang til den. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Sag  • Sagsbehandler 
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• Sagsnr. 

• Afsluttet 

 

Indstillinger  • Sæt arkiv dato og nr. på afsluttede sager – vælg mellem ja eller nej 

• Evt. arkivdato 

 

Evt. sortering  Der kan ændres sortering på fanebladet . 

Der kan ikke ændres på sortering 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 

 

 

 

 
 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

Sagsnr.  Sagsnummer. 

 

Sag vedr.  Sagens beskrivelse. 

 

Klient navn  Klientens navn. 

 

Afsluttet  Sagens afsluttet dato. 

 

Arkiveret den  Hvis sagen er blevet arkiveret, ses arkivdato her. 

 

Arkivnr.  Hvis sagen er blevet arkiveret, ses arkivnummer her. 

 

Uafregnet tid i alt  Evt. uafregnet tid på sagen, såfremt der er udfyldt her, vil sagen ikke 

være arkiveret. 

 

Saldo  Evt. bogholderi saldo på sagen, såfremt der er udfyldt her, vil sagen ikke 

være arkiveret. 



 

AdvoForum A/S Brugervejledning 31. august 2001 
Advo+ Rapporter Side 173 
 

 

Arkiveringer / delarkive-

ringer 

 

 Rapportens ID nr. er 6002540 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive sager der er arkiveret eller sager 

der har delarkiveringer. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen Sag 

hvor alle har adgang til den. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Arkiveringer  • Sagsnummer 

• Dato 

• Makuleringsdato 

• Arkivnummer 

 

Evt. sortering  Der kan ikke ændres på sortering 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 
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Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

Arkivnummer  Sagens arkivnummer eller delarkivnummer. 

 

Art  Art angiver om der er taler om delarkivering eller alm. arkivering. 

 

Sagsnummer  Sagsnummer. 

 

Dato  Arkivdatoen. 

 

Beskrivelse/klientnavn  Arkiveringsbeskrivelse hhv. sagens beskrivelse samt klientens navn. 

 

Makulering  Makuleringsdato beregnet via arkivgruppernes arkivlængde. 

 

Sag afsluttet den  Dato for sagens afslutning. 
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Sagsnr. / arkivliste 

(Portr) (2) 

 

 Rapportens ID nr. er 6002616 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive sagsliste evt. til arkiveringsformål. 

Listen indeholder bl.a. tidligere sagsnr. og saldo. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen Sag 

hvor alle har adgang til den. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Sag  • Sagsnr. 

• Tidl. sagsnr. 

• Klientnr. 

• Sagstype 

• Sagsbehandler 

• Ansvarlig jurist 

• Sekretær 

 

Indstillinger  • Parttype 
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Evt. sortering  Der kan ændres sortering på fanebladet Sag. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 

 

 

 

 
 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
 Øverst ses de valgte filtre. 

Sagsnr.  Sagsnummer. 

 

Tidl. sagsnr.  Tidligere sagsnummer. 

 

Debitornavn  Denne kolonneoverskrift ændrer sig afhængig af hvad der er valgt på 

fanebladet Indstillinger. 

 

Klientnavn  Klientens navn. 

 

Saldo  Aktuel bogholderi saldo. 
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Arkivliste 

 
 Rapportens ID nr. er 6002639 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive oplysninger om arkiveringer. 

Listen udskriver oplysninger om sager, der er arkiveret samt disses del-

arkiveringer, men også sager, der kun har delarkiveringer. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen Sag 

hvor alle har adgang til den. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Sag  • Klientnr. 

• Sagstype 

• Sagsbehandler 

• Sekretær 

• Ansvarlig jurist 

• Arkiveret den 

 

Evt. sortering  Der kan ikke ændres på sortering 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 
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Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

Arkivnr.  Sagens eventuelle arkivnr. 

 

Sagsnr.  Sagsnummer. 

 

Arkiveret den  Evt. dato for arkivering af sagen. 

 

Sag vedr.  Sagens beskrivelse. 

 

Navn  Klientnavn hhv. navn på den første part på sagen. 

 

Sagsbehandler  Initialer på sagens sagsbehandler. 

 

Sekretær  Initialer på sagens sekretær. 

 

Ansvarlig jurist  Initialer på sagens ansvarlige jurist. 

 

   

Delarkiveringer:   

Arkivnr.  Delarkiveringens arkivnr. 

 

Arkiveret den  Dato for delarkiveringen. 
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Beskrivelse  Beskrivelse af delarkiveringen. 
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Diverse 
 

Under overskriften Diverse har vi valgt at beskrive følgende rapporter: 

• 6002650 Udlæs rettigheder 

• 6002551 Indlæs rettigheder 

• 6002652 Rettigheder 

• 6002516 Sagstyper 

• 6002517 Retskreds 

• 6002880 Bogliste 

• 6002866 Klientsaldo konkursboer 

• 6002971 Indberetn. til ejd. Risikofond 

• 6001302 Udlodningsliste Dødsboer 
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Udlæs rettigheder 

 
 Rapportens ID nr. er 6002650 

Formål  Formål med rapporten er at udlæse en eller flere sikkerhedsgrupper til 

en tekstfil. 

 

Hvor ?  Vi anbefaler at placere rapporten under Rapporter på hovedmenuen 

Finans hvor ikke alle har adgang til den. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Brugergruppe  • Ingen faste filtre 

 

Rettighed  • Ingen faste filtre 

 

Indstillinger  • Filnavn – indtast sti og navn på filen 

F.eks. C:\Sikkerhed.txt 

 

Eksempel  Der dannes ingen udskrift fra denne rapport. 
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Indlæs rettigheder 

 
 Rapportens ID nr. er 6002551 

Formål  Formål med rapporten er at indlæse en eller flere sikkerhedsgrupper fra 

en tekstfil.  

Vær varsom hvis du indlæser en sikkerhedsgruppe med samme navn, 

som sikkerhedsgruppe der anvendes i øjeblikket. Så vil den eksisterende 

naturligvis blive overskrevet. 

 

 

Hvor ?  Vi anbefaler at placere rapporten under Rapporter på hovedmenuen 

Finans hvor ikke alle har adgang til den. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Indstillinger  • Filnavn – indtast sti og navn på filen 

F.eks. C:\Sikkerhed.txt 

 

Eksempel  Der dannes ingen udskrift fra denne rapport. 
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Rettigheder 

 
 Rapportens ID nr. er 6002652 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive en eller flere sikkerhedsgrupper. 

 

Hvor ?  Vi anbefaler at placere rapporten under Rapporter på hovedmenuen 

Finans hvor ikke alle har adgang til den. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Rettighed  • Gruppe-ID 

 

Evt. sortering  Der kan ikke ændres på sortering 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 
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Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

Objektnavn  Første kolonne viser objektypen, og dernæst det tilhørende navn. 

 

  Flg. gælder for nedenstående felter: 

Ja – betyder fuld adgang 

Indirekte – betyder ikke direkte adgang, men f.eks. via et andet program 

Blank – betyder ingen adgang. 

 

Læse  Adgang til at læse data i en tabel. 

 

Indsætte  Adgang til at indsætte nye data i en tabel. 

 

Rette  Adgang til at redigere data i en tabel. 

 

Slette  Adgang til at slette data i en tabel. 

 

Køre  Adgang til at igangsætte en kørsel, som redigerer data i en tabel. 
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Sagstype 

 
 Rapportens ID nr. er 6002516 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive oversigt over sagstyper. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen Sag 

hvor alle har adgang til den. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Sagstype  • Kode 

 

Evt. sortering  Der kan ændres sortering på fanebladet Sagstype. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 
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Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

Kode  Sagstype kode. 

 

Navn  Sagstypens navn. 

 

Arkiv gruppe kode  Den til sagstypen hørende arkiv gruppe. 

 

Antal sager  Sum af antal sager med den pågældende sagstype. 
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Retskreds 

 
 Rapportens ID nr. er 6002517 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive retskredse med advokatforbindel-

ser. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen Sag 

hvor alle har adgang til den. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Retskreds  • Nummer – underforstået retskredsnummer. 

 

Evt. sortering  Der kan ændres sortering på fanebladet Retskreds. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 
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Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

Nr.  Nummer på retskredsen. 

 

Retskredsnavn  Retskredsens navn. 

 

Advokatfirma  Det advokatfirma, der er tilføjet retskredsen. 

 

Advokatforbindelse  Det advokatforbindelsesnavn, der er tilføjet retskredsen. 

 

Telefon/telefax  Telefonnr og telefaxnr på advokatfirmaet. 
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Bogliste 

 
 Rapportens ID nr. er 6002880 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive liste med bogoplysninger. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen Sag 

hvor alle har adgang til den. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Emneord og titel  • Emneord – anvend evt. [F6] for opslag. 

 

Titler  • Nummer  

• Hovedtitel  

• Undertitel  

• Original titel  

• Forfatter  

• Forfatter 2  

• Forlag  

• Medie  

• Art  
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Evt. sortering  Der kan ikke ændres på sortering 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 

 

 

 

 
 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

Nummer  Bogens nummer. 

 

EksemplarNr.  Nummer på dette eksemplar. 

 

Hovedtitel  Hovedtitel på bogen. 

 

Forfatter  Bogens forfatter nr. 1. 

 

Medie  Medie kan være en af følgende: 

• Trykt 

• CD-rom 

• Video 

• System 

• Internet 

 

Udgave  Udgave på denne bog. 
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Art  Art kan være en af følgende: 

• Bog  

• Tidskrift 

• Artikel 

• Notat 

• Betænkning 
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Klientsaldo konkursboer 

 
 Rapportens ID nr. er 6002866 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive saldo på de klienter, hvor der er 

tilknyttet konkurssager. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen Sag 

hvor alle har adgang til den. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Indstillinger  • Saldo pr. d. 

 

Evt. sortering  Der kan ikke ændres på sortering 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 
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Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

Nummer  Klientens nummer. 

 

Navn  Klientens navn. 

 

Saldo  Klientens samlede saldo. 
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Indberetn. til ejd. Risiko-

fond 

 

 Rapportens ID nr. er 6002971 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive indberetningsskema til ejendoms-

konsulenternes Risikofond. 

Rapporten kan udskrives for flere sagskategorier af gangen. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen Sag 

hvor alle har adgang til den. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Sag  • Felt Filter 

• Sag modtaget den  

• Afsluttet  

• Ansvarlig jurist  
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• Sekretær  

• Sagsbehandler  

• Købesum ialt  

 

Indstillinger  • Sagskategorier 

• Kort tillægsbeskrivelse 

 

Evt. sortering  Der kan ikke ændres på sortering 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 

 

 

 

 
 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

Sagsbeh.  Initialer på sagens sagsbehandler. 

 

Sagsnr.  Sagens nummer. 

 

Købesum  Den registrerede købesum på denne handel. 

 

Sagskategori  Den valgte sagskategori – i dette eksempel Handler. 

 

  Sluttelig ses en total. 
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Udlodningsliste Døds-

boer 

 

 Rapportens ID nr. er 6001302 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive oversigt over udlodninger på en 

dødsbo sag. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen Sag 

hvor alle har adgang til den. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Sag  • Sagsnr. 

• Sagstype 

 

Sag/part  • Type – udfyldes altid, ellers udskrives alle parter 

 

Part  • Ingen faste filtre 

 

Evt. sortering  Der kan ændres sortering på fanebladet Sag/part og Part. 
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Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 

 

 

 

 
 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
 Øverst ses sagsnr., klientnr., sagens beskrivelse og klientnavn. 

Desuden ses sagsbehandler, sekretær og sagstype. 

 

Parter  Arvingens/legatarens partnr. 

 

Navn/adresse  Navn og adresse på arving eller legatar. 

 

Cpr.nr.  Arvingens/legatarens cpr.nr. 

 

Bank  Arvingens/legatarens bank. 

 

Reg. nr.  Arvingens/legatarens registreringsnr. i banken. 

 

Kontonr.  Arvingens/legatarens kontonr. i banken. 

 

Depotnr.  Arvingens/legatarens evt. depotnr. 

 

A’conto  Evt. a’conto udbetalt af arv eller legat. 

 

Rest til udbetaling  Såfremt der er udbetalt et beløb a’conto, beregnes hvad der er til rest. 

 

Legat  Det fulde legat tildelt denne legatar. 

 



 

AdvoForum A/S Brugervejledning 31. august 2001 
Advo+ Rapporter Side 198 
 

Inkasso 
 

Under overskriften Inkasso har vi valgt at beskrive følgende rapporter: 

• 6002589 Oversigt aktiviteter 

• 6002617 Opgaveliste (Inkasso) 

• 6002620 Sagsliste m. saldo/hovedstol 

• 6002622 Sags etiketter med hovedstol 

• 6002901 Udskrift af a’conto 

• 6002902 Udskrift af skyldigt beløb 

• 6002912 Samleanerkendelse inkasso 

• 6002913 Statusliste inkasso 

• 6002914 Opgørelse inkasso 

• 6002900 Udskr. af misvedl. afdragsord. 
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Oversigt aktiviteter 

 
 Rapportens ID nr. er 6002589 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive en del af indholdet i tabellen Aktivi-

teter. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen Sag 

hvor alle har adgang til den. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Sagstype  • Kode – underforstået sagstype kode 

 

Aktivitet  • Aktivitetsnr. 

• Næste aktivitet 1  

• Næste aktivitet 2  

 

Evt. sortering  Der kan ændres sortering på fanebladet Sagstype. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 
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Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
 Øverst ses sagstypen for de nedenstående aktiviteter. 

Aktivitetsnr.  Aktivitetens nummer. 

 

Navn  Aktivitetens navn. 

 

Næste aktivitet 1  Ved udførsel af én aktivitet fremnoteres sagen til næste aktivitet. 

Såfremt der ikke er opsat betingelser, se under feltet Hvis. 

 

Fristdage (aktivitet 1)  Antal fristdage til næste aktivitet. 

 

Næste aktivitet 2  Ved udførsel af én aktivitet fremnoteres sagen til næste aktivitet 2, så-

fremt evt. betingelse ikke er opfyldt, se under feltet Hvis. 

 

Fristdage (aktivitet 2)  Antal fristdage til næste aktivitet. 

 

Hvis  Betingelse for udførsel af aktivitet 1 ellers fremnoteres til aktivitet 2. 

 

Udsagn  Betingelse for udførsel af aktivitet 1 ellers fremnoteres til aktivitet 2. 

 

Beløb  Betingelse for udførsel af aktivitet 1 ellers fremnoteres til aktivitet 2. 

 

Afregning  Evt. angivelse af afregningsform. 

 

Skabelon  Evt. udskrift af skabelon i forbindelse med udførsel af aktiviteten. 

 

Rapport  Evt. afvikling af rapport i forbindelse med udførsel af aktiviteten. 

 

Bogf.kode  Evt. bogføringskode, hvis der bogføres gebyrer/afgifter i forbindelse med 

udførsel af aktiviteten. 
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Opgaveliste (Inkasso) 

 
 Rapportens ID nr. er 6002617 

 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive fremnotering/opgaver. 

Listen viser specielle inkassooplysninger. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen Sag 

hvor alle har adgang til den. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Sag  • Klientnr.  

• Sagsnr.  

• Sagstype 

• Sagsbehandler 

• Ansvarlig jurist 

 

Indstillinger  • Opfølgningsdato 

• Sekretær 

 

Evt. sortering  Der kan ikke ændres på sortering 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 
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Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
 Øverst ses evt. filtre. 

Sagsnr.  Sagens nummer. 

 

Klientnr.  Klientens nummer. 

 

Klient navn  Klientens navn. 

 

Modpart  Navn på første part i partlisten på sagen. 

 

Sekretær  Initialer på sagens sekretær. 

 

Sagsbehandler  Initialer på sagens sagsbehandler. 

 

Næste aktivitet  Beskrivelse af næste aktivitet. 

 

Fristdato  Fremnoteringsdato. 

 

Hovedstol/fundament  Sagens hovedstol hhv. fundament. 

 

Saldo  Aktuel bogholderisaldo. 
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Sagsliste m. sal-

do/hovedstol 

 

 Rapportens ID nr. er 6002620 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive sagsliste med bl.a. hovedstol. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen Sag 

hvor alle har adgang til den. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Sag  • Klientnr.  

• Sagstype  

• Saldo  

• Sagsbehandler  

• Sagsnr.  

 

Indstillinger  • Vis evt. klientbankkonti på sag 

 

Evt. sortering  Der kan ikke ændres på sortering 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 
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Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

   

Sagsnr.  Sagens nummer. 

 

Klientref.  Klientens referencenummer. 

 

Sag modtaget den  Dato for sagens modtagelse. 

 

Klient navn  Klientens navn. 

 

Sag vedr.  Sagens beskrivelse. 

 

Debitor  Navn på første debitor i partlisten på sagen. 

 

Hovedstol  Sagens hovedstol. 

 

Saldo  Aktuel bogholderisaldo. 
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Sags etiketter med ho-

vedstol 

 

 Rapportens ID nr. er 6002622 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive etiketter med hovedstol til 

sagschartek. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen 

Sag. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Sag  • Sagsnr. – indtast Sagsnr. eller interval, ellers udskrives alle sager 

 

Indstillinger  Format - vælg mellem: 

• 148 x 210 – udskrives stående 2 etiketter pr A4 ark 

• 105 x 148 – udskrives liggende 4 etiketter pr A4 ark 

• 74 x 105 – udskrives stående 8 etiketter pr A4 ark 

 

NB husk at justere margener i sideopsætning. 

 

Evt. sortering  Der kan ikke ændres på sortering. 
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Eksempel  Nedenfor ser du et tænkt eksempel i størrelsen 148 x 210 

 

 

 

 
 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
  

Sagsnr.  Sagsnummer. 

 

Sag vedr.  Sagsbeskrivelse. 

 

Klient  Klientens nummer, navn, adresse, postnr., telefonnr. og telefax. 

 

Part  Partens nummer, navn, adresse, postnr., telefonnr. og telefax. 

 

Fordring  Hovedstol på sagen. 

 

Sagsbehandler  Initialer på sagens sagsbehandler. 

 

Sekretær  Initialer på sagens sekretær. 

 

Ansvarlig jurist  Initialer på sagens ansvarlige jurist. 
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Sag modtaget den  Dato for sagens oprettelse. 

 

Udskrevet den  Dato for etikettens udskrivelse. 
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Udskrift af a’conto  

 
 Rapportens ID nr. er 6002901 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive inkassosager, til vurdering af om 

der skal udbetales a’conto beløb til klienten. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen Sag 

hvor alle har adgang til den. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Klient  • Nummer – underforstået klientnummer 

 

Sag  • Sagsnr. 

 

Indstillinger  • Skyldigt beløb – vælg mellem større end eller mindre end. 

 

Evt. sortering  Der kan ikke ændres på sortering 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 
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Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
 Øverst vises samleklientens nr. navn og adresse, samt filtre. 

Sagsnr.  Sagens nummer. 

 

Sag vedr.  Sagens beskrivelse. 

 

Partnavn 1  Første part på sagen. 

 

Partnavn 2  Evt. anden part på sagen. 

 

A’conto beløb  A’conto beløb som evt. kunne udbetales til klienten. 
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Udskrift af skyldigt be-

løb 

 

 Rapportens ID nr. er 6002902 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive inkassosager med angivelse af 

debitors skyldige beløb. 

Skyldigt beløb findes bl.a. på inkassoopgørelsen. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen Sag 

hvor alle har adgang til den. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Klient  • Nummer – underforstået klientnummer 

 

Sag  • Sagsnr. 

 

Indstillinger  • Opgørelse pr. d. – angives af hensyn til renteberegningen på inkas-

sosagen 

• Skyldigt beløb – vælg mellem større end eller mindre end. 

 

Evt. sortering  Der kan ændres sortering på fanebladet Klient. 
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Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 

 

 

 

 
 

 

Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
 Øverst vises samleklientens nr. navn og adresse, samt filtre og opgørel-

sesdato. 

 

Sagsnr.  Sagens nummer. 

 

Sag vedr.  Sagens beskrivelse. 

 

Partnavn 1  Første part på sagen. 

 

Partnavn 2  Evt. anden part på sagen. 

 

Skyldigt beløb  Debitors skyldige beløb – se evt. inkassoopgørelsen. 
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Samleanerkendelse in-

kasso 

 

 Rapportens ID nr. er 6002912 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive anerkendelse af flere inkassosager 

til samleklient. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen Sag 

hvor alle har adgang til den. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Klient  • Nummer 

 

Sag  • Sag modtaget den – skal udfyldes med start- og slutdato 

• Oprettet den 

 

Evt. sortering  Der kan ændres sortering på fanebladet Klient. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 
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Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
 Udskriften er udarbejdet som et brev, der umiddelbart kan sendes til 

klienten, derfor starter den med klientens navn og adresse samt lidt tekst 

vedr. anerkendelse samt perioden herfor. 

 

Oprettet den  Dato for sagens oprettelse. 

 

Deres ref.  Klientens referencenummer. 

 

Sagsnr.  Sagens nummer. 

 

Debitor  Debitors navn. 

 

Hovedstol  Hovedstol på sagen. 
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Statusliste inkasso 

 
 Rapportens ID nr. er 6002913 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive statusliste over flere inkassosager 

til samleklient. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen Sag 

hvor alle har adgang til den. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Klient  • Nummer 

 

Sag  • Sag modtaget den – skal udfyldes med start- og slutdato 

• Oprettet den 

 

Evt. sortering  Der kan ændres sortering på fanebladet Klient. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 
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Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
 Udskriften er udarbejdet som et brev, der umiddelbart kan sendes til 

klienten, derfor starter den med klientens navn og adresse samt opgø-

relsesdato. 

 

Sagsnr.  Sagens nummer. 

 

Deres ref.  Klientens referencenummer. 

 

Sagsstatus  Sagens status dvs. aktivitet. 

 

  Debitors navn og adresse. 

 

Hovedstol  Hovedstol på sagen. 

 

A’conto indbetalt  Debitors a’conto indbetalinger i alt. 

 

A’conto afregnet  A’conto afregnet til klienten i alt. 

 

Udlæg  Udlæg i alt på sagen. 

 



 

AdvoForum A/S Brugervejledning 31. august 2001 
Advo+ Rapporter Side 216 
 

 

Opgørelse inkasso 

 
 Rapportens ID nr. er 6002914 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive opgørelse over inkassosager til 

samleklient. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen Sag 

hvor alle har adgang til den. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Klient  • Nummer 

 

Sag  • Sag modtaget den – skal udfyldes med start- og slutdato 

• Oprettet den 

 

Evt. sortering  Der kan ændres sortering på fanebladet Klient. 

 

Eksempel  Nedenfor ser du en del af et tænkt eksempel. 
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Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
 Udskriften er udarbejdet som et brev, der umiddelbart kan sendes til 

klienten, derfor starter den med klientens navn og adresse samt opgø-

relsesperioden. 

 

Antal modtagne sager i 

perioden 
 Antal sager modtaget I den valgte periode på denne klient.  

 

Antal verserende sager i 

alt 
 Antal aktive sager I den valgte periode på denne klient. 

 

Hovedstol i alt  Sum af hovedstol på alle aktive sager på denne klient. 

 

Indbetalt a’conto i alt  Sum af a’conto indbetalinger på alle aktive sager på denne klient. 

 

Afregnet a’conto i alt  Sum af a’conto afregninger på alle aktive sager på denne klient. 

 

Udlæg i alt  Sum af udlæg på alle aktive sager på denne klient. 

 

Antal afsluttede sager   Sum af afsluttede sager I den valgte periode. 

 

Afsluttet som  Det angives hvorvidt sagerne er afsluttet som 
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• Fuldt indgået 

• Delvis indgået 

• Uerholdelige 
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Udskr. af misvedl. af-

dragsord. 

 

 Rapportens ID nr. er 6002900 

Formål  Formål med rapporten er at udskrive inkassosager, hvor restgæld på 

betalingsplan er forskellig fra restgæld på opgørelsen. 

 

Hvor ?  Rapporten hører naturlig hjemme under Rapporter på hovedmenuen Sag 

hvor alle har adgang til den. 

 

Anfordringsbilledet   

 

 

 
 

 

Fanebladene   

Medarbejder  • Initialer 

• Titel 

 

Sag  • Sagsnr. 

 

Indstillinger  • A’conto over – angiv kroner 

• Opgørelse pr. d. – til brug for beregning af renter 

 

Evt. sortering  Der kan ændres sortering på fanebladet Sag. 
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Beskrivelse af kolonner 

mm på udskriften 
 Øverst ses de valgte filtre. 

 

Sagnr. / Klientnr.  Sagens nummer og klientens nummer. 

 

Sag vedr.  Sagens beskrivelse. 

 

Partnavn 1  Den første part på sagen. 

 

Restgæld iflg. betpl.  Beregnet restgæld i henhold til betalingsplanen. 

 

Restgæld iflg. opg.  Beregnet restgæld i henhold til inkassoopgørelsen. 

 

Difference  Difference mellem de 2 foregående felter. 

 

Sidste terminsdato  Dato for sidste termin. 

 

Sidste terminsbeløb  Beløb for sidste termin. 
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