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Budgetopfølgningsrapport: 

Benyttes til afstemning ved periodeopfølgning - indeholder indlæste budgettal, der kan søges på alle 

segmenter i kontostrengen samt perioder. 

Det kan aflæses bevægelser som f.eks. Lønudgifter, internhandel, fakturaer, salg på de enkelte konti samt 

meget mere….. 

Step 1 man udvælger omk.sted.  det gøres ved at benytte musen og Ctrl-tast til at markere de ønskede 

omk.steder i tabellen ”OMK”. eller at klikke på det lille søge ikon ”lup” i højre side på tabellens header – og 

søgefelt fremkommer. 

Skriv direkte i feltet og omk.sted eller fjern den første * i feltet, skriv derefter de første cifre i omk.sted 

derefter tast enter, der kan ligeledes søges på navn/Omtekst. 

 

    

Det er nu kun data fra de valgte omk.sted markeret med grønt som nu kan ses i 

budgetopfølgningsrapporten.  Data vist med hvid baggrund har en relation til de valgte omk.steder – de grå 

data har ingen relation til det udvalgte omk.sted. 
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Step 2 Udvalg af periode. 

På samme måde som ved omk.sted benyttes musen samt Ctrl tasten til at markere perioder. 

Her er udvalgt (jan-11,feb-11,mar-11,apr-11,maj-11,jun-11,jul-11,aug-11). 

 

 

Ved et klik på fanebladet ”budgetopfølgningsrapport” ses følgende: 

  

Her ses at data er opdelt på indtægter og omkostninger med flere underopdelinger på hver enkelt art hvis 

man driller ned (drilldown)) ved brug af ”+” ikonet eller stiller curseren i det grå felt med teksten”ART2” vælg 

højreklik med musen vælg ”expand all” for at drille ned til næste niveau. For at komme til nederste niveau 

skal man gøre det samme ved ”ART3” etc. Når det er gjort ser resultatet sådan ud: 
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Dataene/niveauerne lukkes sammen – ved igen at placere curseren i det grå felt, højreklikke med musen og 

vælg ”collapse all”. 

 

I ovenstående illustration kan man se summer på indtægter og omkostninger fordelt på de enkelte 

underkonti. I kolonnerne hvor der står B (eks. UK10B) står de enkelte budgettal - i kolonner med F, står de 

faktiske tal (regnskabstal). Sum for budget samt sum faktisk, derefter en kolonne med afvigelse i kr. samt 

afvigelse i %, hvis procent afvigelsen er mere end +/- 2% vil tallene være røde og der skal aflægges 

afvigelsesforklaring. 

Ved at benytte den tidligere nævnte drill down funktion kan man se indtægter/ omkostninger helt ned på 

den enkelte art, på de forskellige underkonti. 

Hvis man vil se en transaktionsliste over ens data, kan man klikke på fanebladet ”Trans-art” og man får en 

oversigt med bl.a. INVOICE _ID, art, arttekst, beskrivelse, fakt.nr., debet / kredit og periode. 

Ved at klikke på ”Xls” ikonet i højre side på tabellen - og tabellen ligger i Excel. 



 

4 
  23-11-11 GJ 

 

Ønskes at se andre transaktionslister som f.eks. ”Transl +”  - indeholder 3 forskellige varianter, eller der 

ønskes andre transaktionslister hvor der opdeles på f.eks. formålskoder eller analysenummer  - se da navnet 

på de respektive faneblade. 

Hvis der ønskes at se på et eller flere analysenumre – skal man gå tilbage til startsiden og fortage et nyt 

udvalg inkl. analysenummer. I det næste eksempel er følgende udvalg foretaget, omk: 751, Periode: Jan-11 

til jun-11 samt analysenummer 69003. 

 

Umiddelbart ser det ud som om der kun er konteret på to omk.steder i forhold til dem man startede med. I 

perioderne ses at alle perioder er i brug Det betyder at der er konteret på omk.sted 635 og analysenummer 

69003 i hele den udvalgte periode. Der er heller ikke konteret på anden underkonto end underkonto 10 på 

dette analysenummer. 
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Og budgetopfølgningsrapport i kr. 

 

 

 

 

 


