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Formål 
 

Denne aktivitetsbeskrivelse beskriver, hvordan du viser eller ændrer enkeltposter på en debitor-/kreditor- eller artskon-

to. For få en samlet oversigt over poster på en konto er det muligt i KMD Opus at danne en liste over såvel åbne som 

udlignede poster på kontoen. Denne liste omfatter poster for hele kommunen. 

 

Listen kan kun dannes for åbne poster, udlignede poster eller alle poster. Endvidere kan listen vises med forudregistre-

rede bilag. Som hovedregel er bilag i workflow. 

 

 Denne procedure anvendes dermed også til kontrol af, at der ikke forefindes forudregistrerede forfaldne fakturaer 

og kreditnotater på kreditorer, der IKKE er registreret i bilagsflowet. Hvis dette ikke er tilfældet, bogføres de pågælden-

de fakturaer af bogholderen, så de betales. 

 

Forudsætninger og mulig efterbehandling 
 

Forudsætning for denne handling er: 

 Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen 

Mulig efterbehandling efter, at denne handling er udført: 

 Afvisning eller bogføring af indkøbsfaktura eller kreditnota 

 Bogføring af debitor- eller artskontobilag 

 Udligning af konti 

 

Transaktionskode 
 

Transaktionskode Transaktionsnavn i KMD Opus 
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Transaktionskode Transaktionsnavn i KMD Opus 

FBL5N/FBL1N/FBL3N Vis/ændr poster 

 

Fremgangsmåde 
 

Hvordan tilgår du aktiviteten i KMD Opus: 

Via menusti Økonomi  Finansregnskab  Debitorer/Kreditorer/Hovedbog  Konto  

Vis/ændr poster  

Via transaktionskode FBL5N/FBL1N/FBL3N 

 I nedenstående er taget udgangspunkt i kreditor enkeltpostvisning. Præcis det samme gør sig gældende for 

visning af debitor og hovedbogs enkeltposter. Du skal derfor erstatte kreditor med debitor eller art (hoved-

bog) for at følge op på debitor eller hovedbogs enkeltposter. 

Visning af kreditorposter 

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

Kreditorer enkeltpostliste 
 

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

Feltnavn K/M Beskrivelse 

Kreditorkonto K Angiv kreditors kontonummer eller vælg det fra liste. 

Firmakode K Indtast firmakode, 0020 for Albertslund Kommune eller/og 

1000 for Vestegnen. 

Status M Her kan vælges: 

Åbne poster = Ikke betalte bilag 

Udlignede poster = betalte bilag 

Alle poster = Både betalte og ubetalte bilag (angiv eventuelt 

et datointerval) 

Art M Hvis du vælger ”Normale poster” vises bogførte poster. Hvis 

du vælger Forudregistrerede poster” vises bilag, som ikke er 

bogført endnu. Bilag der er forudregistreret kan ligge i bilags-

flowet eller være registreret uden om bilagsflowet. 

Layout M Vælg et Layout ved at klikke F4, således listen vises i valgte 

layout. Layout kan være oprettet af andre eller af dig selv.  

 Det anbefales, at alle omposteringsbilag registreres i bilagsflowet samt at kreditorfakturaer og kreditnotaer 

IKKE registreres manuelt. Det vil sige, ANVEND ikke FB65, FB60 (manuel kreditorfaktura/kreditnota uden om 

bilagsflowet) eller FB60 (manuelle omposteringsbilag uden om bilagsflowet), men ZMIR7 (kreditorfaktu-

ra/kreditnota) eller FV50 (omposteringsbilag). 
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3. Vælg  for at udsøge på ekstra felter, som er registreret på kreditorbilaget eller kreditorkontoen. 

4. Rul ned gennem listen i venstre side af skærmbilledet for at finde det felt, du vil søge på. 

5.  Dobbeltklik på feltet, og det bliver vist i højre side af skærmbilledet, og det er nu muligt at indtaste i feltet. 

  Er feltet grønt, vises det allerede i højre side, hvor du kan angive dine søgekriterier. 

6.  Indtast værdi i feltet. 

  Vær opmærksom på, at når du har indsat et søgekriterium i ”Frie afgrænsning”, vises antallet af søgekriterier 

med ikonet . 

7.  Vælg Udfør (F8) og nedenstående skærmbillede fremkommer: 

Kreditor enkeltpostliste 
 

 Bilagsnumre, der starter med cifrene 19, er manuelle bilag. Bilagsnumre, der starter med cifrene 51, er el-

ektroniske bilag, som er modtaget elektronisk via workflow, og manuelt oprettede fakturaer med reference til 

indkøbsordrer dannet med transaktion MIRO. 

Du har nu forskellige muligheder. I nedenstående vil blive gennemgået: 

 Hvordan du ser, hvad symbolerne betyder 

 Hvordan du ændrer et bilag 

 Hvordan du ændrer/gemmer personlige layouts 

 Hvordan du sætter eller sletter et filter 

 Hvordan du finder, i hvilken indbakke et forudregistreret bilag i workflow er gemt 

 Hvordan du ser det elektroniske bilag, der er scannet ind 

 Hvordan du ser detaljeoplysninger på en postering 

Visning af symbolforklaring 

8. Fra hovedmenuen vælg Indstillinger  Forklaring on/off  Ikoner, hvormed en forklaring til de enkelte sym-

boler vises på kreditor enkeltpostlisten. De enkelte symboler betyder følgende: 

Symbol Status Beskrivelse 

 Åben Bilaget er bogført, men ikke betalt i KMD Udbetaling.  

 
Forudreg. Det elektroniske bilag ligger i workflow og er endnu ikke god-

kendt eller bilaget er registreret manuelt og indgår ikke i bi-

lagsflowet. 
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Symbol Status Beskrivelse 

 Udlignet  Bilaget er bogført og udlignet, det vil sige at betalingen er 

sendt af sted til KMD Udbetaling.  

 

 Kreditor udlignes automatisk, når betalingen sendes af 

sted til KMD Udbetaling. At en kreditor er udlignet betyder 

ikke at regningen er betalt. Betalingen kan blive afvist i KMD 

Udbetaling. Denne afvisning vil fremgå i On Demand og kan 

også ses via transaktionskode ZFI_Betalinger. 

 
Overforf. Bilaget er forfaldet til betaling.   

 

 Har bilaget status Gul for Forudregistrerede bilag ligger 

bilaget i workflow og er dermed ikke godkendt, eller det er 

registreret manuelt.  

Har bilaget status Rød for Åbne poster kan det skyldes at 

bilaget lige er blevet bogført og sendes til KMD Udbetaling 

den efterfølgende nat. Hvis ikke dette er tilfældet er der en 

fejl på bilaget og bogholder kontaktes. 

 

 Forfalden Bilaget er forfaldet til betaling. 

 
Ej forfald Bilaget er ikke forfaldet til betaling endnu. 

9. Vælg , hvis du vil tilbage til udgangspunktet. 

 

Ændring af et bilag 

10. Vælg den linjepost, der skal ændres, ved at klikke på feltet i starten af rækken. 

 

11. Vælg . 

 

12. Ændre bilagets specifikationer. 

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

en fejl under bogføringen af bilaget, skal det tilbageføres. 

 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. 

13. Foretag de nødvendige ændringer. 

14. Vælg  for at gemme ændringen. 
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15. Vælg , hvis du vil tilbage til udgangspunktet. 

 

Ændring af personlige layouts 

16. Vælg  for at tilføje eller fjerne en eller flere kolonner fra oversigten, hvorved følgende skærmbillede 

fremkommer: 

Ændr layout: Standard intern valuta 
 

17. Hvis du ønsker at fjerne kolonner (felter) fra listen, så klik på , og feltet tilføjes i højre side af listen. Hvis 

du derimod ønsker at tilføje kolonner til listen, så klik på , og feltet tilføjes i venstre side af listen. 

18. Vælg , og det ønskede layout vises. 

19. Vælg  for at gemme layoutet, hvorved følgende skærmbillede fremkommer: 

Layout: Gem som 
 

20. Indtast de krævede data (K) eller mulige data (M) i skærmbilledet:  

Feltnavn K/M Beskrivelse 

Layout K Angiv layout navn. 

Brugerspecifik K Marker så layoutet kun kan ses af dig selv. 

Betegnelse K Angiv sigende betegnelse for layoutet. 

 

21. Vælg  for at gemme layoutet. 

 

22.  Vælg , hvis du vil tilbage til udgangspunktet. 

 

Påsætning af filtre 

23. Placer cursoren på en kolonne for at sætte et filter på denne kolonne i form af en værdi eller et interval af 

værdier. 

24. Vælg , hvorved nedenstående skærmbillede fremkommer: 

Filterkriterier 
 

25. Indtast værdi eller interval af værdierne for at begrænse det, du ser på oversigten. 
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Symbol Betydning 

 
Fjerne linjer fra filterkriterier. 

 
Acceptere filterkriterier. 

 
Selektere forskellige muligheder for eksempel fravælgelse af værdi, der indtastes. 

 
Slette filterkriterier. 

 
Afbryde påsætning eller ændring af filterpåsætning. 

26. Vælg . 

  Fra hovedmenuen vælg Behandl  Slet filter for at få vist alle bilag igen. 

27. Vælg , hvis du vil tilbage til udgangspunktet. 

 

Identifikation af, i hvilken indbakke et forudregistreret bilag er 

28. Placer cursoren på bilagsnummeret for et forudregistreret bilag, som er et bilag, som er modtaget elektronisk 

via workflow. 

29. Dobbeltklik på bilagsnummeret, hvormed følgende skærmbillede fremkommer: 

Vis forudregisteret bilag: Oversigt  
 

30. Fra , vælg Workflow  Workflow-oversigt for at komme til skærmbilledet: 

Workflows for Current Context 
 

31. Placer cursoren på linjen med bilagsnummeret og dobbeltklik, hvormed KMD Opus opdaterer den nederste 

del af billedet. 

32. Rul ned med rullepanelet for at se i kolonne ”Behandler”, i hvilken det forudregistrerede bilag befinder sig. 

 Fremgår det ikke direkte i kolonnen ”Behandler”, klikkes på ”Information”, hvorved det nu fremgår, hos hvem 

bilaget ligger i bilagsflowet. 

 

Visning af det elektroniske bilag 

33. Dobbeltklik på linjen med det bilag, der ønskes vist, hvorved nedenstående skærmbillede fremkommer: 

Vis bilag: Position 001 
 



Vis eller ændr debitor-, kreditor- eller 

artskonto enkelt poster 
 

 

 

Vis eller ændr debitor-, kreditor- eller 

artskonto enkelt poster 

Side 7 af 7 Sidst opdateret: 10-09-14 

 

 

34. Fra , vælg Bilagsliste for at komme til skærmbilledet: 

 

Service: Bilagsliste 
 

 

35. Hvis listen indeholder to linjer, dobbeltklik på linjen med teksten ”Indgående faktura HTML”. Hvis listen inde-

holder tre linjer, dobbeltklik på linjen med teksten TIF. Det scannede bilag vises på skærmen. 

 

  Kommer bilaget fra et skanningsbureau, vil der være en tre linjer med teksten TIF.  

 

Visning af oplysninger på et bilag 

36. Dobbeltklik på linjen med det bilag, der ønskes vist, hvorved nedenstående skærmbillede fremkommer: 

Vis bilag: Position 001 
 

37. Vælg  for at se bilagets kontering. 

 For at se tillægsoplysninger, såsom omkostningsbærer (PSP-element eller omkostningssted), ydelsesmodta-

ger med videre, dobbeltklikkes på linjen med artskontoen. 

Resultat 
 
Linieposterne for en konto vises eller er blevet ændret. 


