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Finansbilag
Manuelle finansbilag dannes ved i Økonomi.Finansbilag at klikke på ”Nyt bilag” under
Opgaver.

Vælg korrekt forbund.
Tast gebyrnummer eller fremsøg ved klik på ”Tilføj gebyr” og vælg det korrekte
nummer.
Tast kampnummer eller fremsøg ved klik på ”Tilføj kamp” og vælg korrekt kamp.
Er bilaget til en forening tastes foreningens debitornummer eller foreningen fremsøges
og vælges ved klik på ”Vælg forening”.
Er bilaget til en dommer tastes dommerens debitornummer eller dommeren fremsøges
og vælges ved klik på ”Vælg dommer”.
Er bilaget til et hold tastes holdets debitornummer eller holdet fremsøges og vælges ved
klik på ”Vælg hold”.
Bilagsteksten dannes ud fra oplysninger om gebyr og kamp eller der kan tastes egen
gebyrtekst. Husk at bilagsteksten på faktura ikke kan være så lang, så vigtige
oplysninger skal forrest.
Pris bestemmes af gebyret men kan rettes efter behov og samme kan antal som skal
være hele tal og ikke komma tal.
Når de relevante data er tastet klikkes på ”Gem ændringer” og bilaget bliver dannet.
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Når de relevante bilag er blevet oprettet, så ligger disse klar i Økonomi.Finansjournal til
at blive eksporteret til en Finanseksportjournal.
Se næste afsnit.
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Finansjournal
Find de dannede finansbilag i Økonomi.Finansjournal.
Forbund = DHF eller kreds etc., Gruppe = Forening, Debitornummer f.eks. 2100000000
– 2199999999 og Gebyrnummer skal i de fleste tilfælde bruges. Andre felter kan også
benyttes som f.eks. Dommernummer etc.
Oprettelsesdato kan benyttes og rækkenummer etc. for at gøre listen kort og sikre, at
det kun er egne finansbilag, der arbejdes med.
Det er på nuværende tidspunkt muligt, at slette evt. forkerte bilag inden dannelsen af
finanseksportjournalen. Klik på det røde minus til højre i listen.

Finanseksportjournal
Når det er tid til at sende finanseksportjournal til økonomiafdelingen, så søger man igen
finansbilagene frem i Finansjournal.
Herefter klikkes på Eksporter i Opgaver.
Klik på Open eller Åben når der kommer boks op.
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Dette åbner filen:

Vælg Filer og ”Gem som”.
Filnavn bestemmer man selv men det kan betale sig, at overveje hvor den skal gemmes
og hvilket navn man skal benytte!
Filen skal gemmes som en tekst fil med kodning = ANSI.
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Når finansbilagene er eksporteret, så kan man se disse igen ved at sætte hak i Medtag
overførte. Journalnr angiver nummeret på finanseksportfilen.
Bemærk, at man ikke kan klikke på opgaven Eksporter, når der er hak i Medtag
overførte.
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