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Formål 
 

Denne aktivitetsbeskrivelse beskriver, hvordan du kan vise eller ændre et forudregistreret bilag eller et bogført bilag. De 

bilag, der kan vises eller ændres i finansregnskabet, omfatter debitor-, kreditor- og hovedbogsbilag. 

 

Forudsætninger og mulig efterbehandling 
 

Forudsætning for denne handling er: 

 Der er bogført eller forudregistreret et finansbilag 

Mulig efterbehandling efter, at denne handling er udført: 

 Betaling af faktura eller kreditnota 

 Udligning af bilag 

Transaktionskode 
 

Transaktionskode Transaktionsnavn i KMD Opus 

FB03/FB02 Vis/Ændr 

 

Fremgangsmåde 
 

Hvordan tilgår du aktiviteten i KMD Opus: 

Via menusti Økonomi  Finansregnskab  Debitorer/Kreditorer/Hovedbog  Bilag  

Vis/Ændr  

Via transaktionskode FB03/FB02 

 

1. Gå til nedenstående skærmbillede ved at taste transaktionskoden i kommandolinjen eller gå via menustien: 

Ændr bilag: Skærmbillede 
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2. Indtast de krævede data (K) eller mulige data (M) i skærmbilledet: 

Feltnavn K/M Beskrivelse 

Bilagsnummer K Indtast det nummer på det hovedbogs-, kreditor- eller debi-

torbilag. 

Firmakode K Indtast selskab 0020 for Albertslund Kommune eller 1000 

for Vestegnen. 

Regnskabsår K Nuværende regnskabsår. 

 Når du kommer ind i transaktionen, foreslås det bilagsnummer, der sidst er anvendt. Hvis det ikke er det bi-

lag, der ønskes vist, kan man via ikonen Bilagsliste nærmere afgrænse, hvilket eller hvilke bilag du ønsker 

vist. 

 Hvis bilagsnummeret ikke kendes, kan det findes via knappen Bilagsliste. 

3. Vælg Enter (F8) og nedenstående skærmbillede fremkommer: 

Liste bilag 
 

4. Dobbeltklik på én af bogføringslinjerne (eller vælg ikonet med forstørrelsesglasset) for at få vist detaljer om 

den pågældende bogføringslinje og nedenstående skærmbillede fremkommer: 

Vis bilag: Oversigt 
 

5. Fra hovedmenuen vælg Vis  Ændr (Skift+F1) for at skifte til ændringsmode og ændre bestemte detaljer i 

bilaget som fx betalingsbetingelserne. 

 Bilagstoppen (F5) på tilbageførselsbilaget indeholder nummeret på det tilbageførte fakturabilag. Bilagstop-

pen (F5) på fakturabilaget indeholder nummeret på tilbageførselsbilaget og tilbageførselsårsagen. Hvis et bi-

lag er tilbageført, vises bilagets tilbageførselsdato (i feltet Clearing) og tilbageførselbilagets nummer (udlig-

ningsbilag) vises i kreditorposten på detailskærmen. 

 Hvis du får fejlmeddelelsen Pos XXX: Der er CPR-nummerkrav for funktionsområde XXXXXX-Y_ZZZ_UU, så skal 

du se, om fakturaen eller kreditnotaen indeholder oplysning om CPR-nummeret og påføre 02 i feltet Ydel-

sesmodtagernummer koden, samt CPR-nummeret i ydelsesmodtagerfeltet. Fremgår der ikke et CPR-nummer 

på fakturaen, skal du anvende CPR-nummeret 311299-9999. 

 Hvis bilaget ikke skal betales, kan du sætte en betalingsspærre på bilaget. 

 Kreditorkonti, hovedbogskonti, beløb, momsbeløb eller momsindikatorer kan ikke ændres. Hvis der er sket 

en fejl under bogføringen af bilaget, skal det tilbageføres. 

6. Foretag de nødvendige ændringer. 

7. Vælg  for at gemme ændringen. 
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 Bilag, der er forudregistreret, forbliver forudregistreret, selv om du færdiggør konteringen via denne aktivitet. 

Bilag, der er forudregistreret i bilagsflowet, skal godkendes og afvises via bilagsflowet, det vil sige, at de skal 

igennem denne proces for at kunne blive betalt. 

8. Vælg , indtil du kommer tilbage til udgangspunktet. 

Resultat 
 

Bilaget er vist på skærmen eller ændret. 


