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FINANS 

SLETNING AF FINANSKONTI 

Ved sletning af en finanskonto fra Finans/Kartotek/Kontoplan vil der blive foretaget et 

check for om kontoen er anvendt i andre sammenhænge som f.eks. momskartoteket. 

Der vil fremkomme en advarsel, der oplyser om, hvor kontoen er anvendt. 

ART TILKNYTTET FINANSKONTO 

Såfremt der er tilknyttet en art på en finanskonto i kontoplanen vil arten bliver overført til 

ordre, indkøb og projekt når kontoen tilføjes på en ordre-, indkøbs- eller projekt linje. 

CHECK FOR BRUG AF SAMME KREDITOR FAKTURA NUMMER 

Ved bogføring af kreditor faktura fra Finans kassekladde er checket for brug af samme 

fakturanummer forbedret. Linjenummeret bliver gemt ved check således at Næste fejl 

funktionaliteten kan anvendes. 

DEBITOR 

RENTEBEREGNING 

Der er foretaget følgende ændringer under renteberegning: 

Efter aktivering af knappen Beregn renter er muligheden for at bekræfte hver enkelt 

rentetilskrivning (feltet Bekræft hver) skjult såfremt parameteren Bogfør faktura i finans er 

markeret. 

Feltet Check debitor er udgået. 

Såfremt der i rentekladden sættes markering i feltet Udelad bogføring for linjer med 

gebyrtilskrivning vil man få en advarsel omkring at gebyr manuelt skal fjernes fra notat 

feltet. Dette er kun tilfældet, såfremt gebyr feltet er forskellig fra 0 (nul) under 

Debitor/Kartotek/Tilpasning/Rentesatser. 

 

SIMPEL FAKTURA 

Evt. Fast rabat på en debitor vil blive udeladt samt eventuelle afgifter på en vare vil blive 

sat til Behandling= Skip 

KREDITOR 

KREDITORBETALINGER 

Under Kreditor/Tilpasning/Betalingsmåder er det nu muligt at angive et registrerings- og 

bankkonto nummer, der skal anvendes ved kreditorbetalinger. Disse oplysninger vil 

herefter være forudfyldt i feltet Bank konto ved dannelsen af betalingsfilen. 

Under dannelse af betalingsfil, vil systemet huske, hvilken mappe filen blev gemt i sidste 

gang en betalingsfil blev dannet og automatisk slå op i denne mappe. 
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LAGER 

PROVISIONS BEREGNING UDEN EGNE AFGIFTER 

Ved beregning af provision er det muligt at udelukke egne afgifter. 

Dette kan være relevant i tilfælde, hvor virksomheden har valgt ikke at videre fakturere et 

afgiftsbeløb, men har tillagt afgiften til salgsbeløbet og har behandlet afgiften som Egen 

afgift. I sådanne tilfælde blev provisionen beregnet af det fulde salgsbeløb, men dette 

kan nu udelukkes ved under provisionsberegning at vælge Fratræk egen afgift. 

PRISENHED PÅ VARE- OG RABATKARTOTEKET 

På varesalgsrabat og varekøbsrabat er det nu muligt at opsætte prisenhed ved typen 

Pris. 

ÅBNE LINJER SET FRA LAGERKARTOTEKET 

Under Lager/Kartotek/Lager under knappen Linjer er de enkelte skærmbilleder udvidet 

med kundens/leverandørens kontonummer og navn. 

SERIENUMMER VARE 

For serienummer varer er der ved oprettelsen af varen tilføjet et check for at varen 

oprettes uden decimaler. Ligeledes er der ved færdigmelding af stykliste med 

serienummer alene mulighed for at færdigmelde et helt antal. 

LAGERBEHOLDNING I ”SØG VARE” SKÆRMBILLEDET 

Skærmbilledet, der fremkommer ved søgning af varenummer (InvenLookUp) har fået 

tilføjet feltet Lagerbeholdning, der viser den samlede lagerbeholdning for varen. 

RESERVEREDE PROJEKTLINJER FRA PROJEKT KLADDE 

Der er tilføjet en ny parameter ”Opdater beholdning” under 

Projekt/Tilpasning/Parameter/Projekt. Ved markering af denne parameter vil 

lagerbeholdning blive behandlet på samme måde som ved indtastning af linjer på 

projektet. Dvs. beholdningen vil blive opdateret i forhold til værdien på projektets 

Beholdnings felt 

FAST RABAT KOMBINERET MED RABATAFTALER. 

Der var tidligere et kriterium at såfremt den ene rabat type var større end den anden så 

blev rabatterne ikke sammenlagt, dette kriterium er nu fjernet. Rabatterne vil altid blive 

sammenlagt. 

REVISION AF KOMPRIMER LAGER POSTERINGER 

I forbindelse med lagerdesignet i version 2008 samt indkomne fejlrapporter på 

funktionaliteten har vi valgt at fjerne denne, idet det ikke er muligt at garantere korrekt 

funktion efter anvendelse af komprimering. Menupunktet Lager/Periodisk/Oprydning/ 

Komprimer posteringer er således udgået, så det ikke længere er muligt at komprimere 

posteringer af typen Vare og Stykliste. Det er stadig muligt at komprimere Ydelses 

poster. 
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Ved komprimer Ydelses posteringer summeres pr. Budget kode, lager lokation, modul 

og valuta. Vær opmærksom på at det alene er finansielle transaktioner der komprimeres. 

Følgende felter akkumuleres: Antal, afgiftsbeløb, BeløbMST, BeløbValuta, Kostbeløb, 

Regulering, rabatbeløb, Investafgift, Driftsført i projekt, Vareforbrugskonto. 

Den komprimerede transaktion oprettes for hver involverede finans periode med nul 

bilag og nul linjenummer og teksten Komprimeret. 

Fuldt fakturerede og returnerede følgesedler slettes, mens åbne følgesedler forbliver 

uændrede. 

SALG/INDKØB/PROJEKT 

ARKIVEREDE BOGFØRTE SALGSORDRE, PROJEKTER OG INDKØB 

Debitor/Kartotek/Debitor og Kreditor/Kartotek/Kreditor -knappen Information her er der 

tilføjet nye menu punkter Salgsfaktura, Projektfaktura og Indkøbsfaktura. Under disse 

menu punkter vises arkiverede fakturaer med linjer. 

CHECK PRIS/RABAT 

På projektlinjer, salgs- og indkøbsordrelinjer er det muligt at checke pris og rabat for den 

enkelte linje via knappen – Check pris/rabat, Denne linje. Når menupunktet aktiveres 

bliver linjens pris og rabat opdateret ifølge prisopsætning og rabataftaler som er 

gældende på linjens leveringsdato. 

TILFØJ SALGS ORDRE LINJER TIL EKSISTERENDE INDKØB 

Det er nu muligt at tilføje salgsordre linjer fra en salgsordre til en eksisterende ikke 

afsluttet indkøbs ordre. 

ÆNDRING AF LEVERINGS DATO 

Ved ændring af leverings dato på ordre hovedet vil man blive spurgt om leveringsdato 

på linjer skal ændres tilsvarende. Funktionaliteten er gældende for Salg, indkøb og 

projekt. 

Der vil ikke blive checket for pris og rabat, dette skal gøres manuelt via knappen 

Check/pris rabat. 

ÆNDRING AF LEVERINGSDATO PÅ EN SALGS, INDKØBS ELLER PROJEKT LINJE. 

Det har tidligere væres således, at hvis man ændrede på leveringsdatoen på en 

salgsordre-, indkøbsordre eller projekt linje blev man spurgt om prisen skulle opdateres 

iht. pris og rabat kartoteket for den nye indtastede dato. Dette vil nu kun ske, såfremt 

man har licens til pris og rabat. 

AUTOMATISK ÆNDRING AF STATUS 

Der er tilføjet en ny parameter i ordre, indkøb og projekt Skift status til ”Afsluttet”.   

Såfremt denne parameter er markeret vil status blive ændret til Afsluttet når 

ordre/indkøbet eller projektet er fuldt faktureret. 
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Der gøres opmærksom på at dette alene er relevant såfremt parameteren Nedlæg ordre 

ved nul linjer ikke er markeret.  

ÆNDRING AF DIMENSIONER  

Såfremt der ændres dimensioner på ordre-, indkøb og projekt hovedet vil man blive 

spurgt om dimensionerne automatisk skal ændres på linjerne. 

ARKIVEREDE ORDRE SET FRA ORDRE KARTOTEKET 

Ved opslag til arkiverede ordre fra ordrekartoteket og efterfølgende brug af Alt+H i feltet 

Nummer afgrænses der nu så der alene vises arkiverede ordre for den ordre, hvorfra 

opslaget foretages. Funktionaliteten gælder også for indkøb og projekt.  

 

SAMLEFAKTURERING 

Ved samlefakturering med forskellige leveringsadresser bliver leveringsadresser 

udskrevet på linjeniveau. (dette gælder også for OIOUBL)  

Ved forskellig Faktura adresse samt forskellig CVR nummer bliver ordre ikke sammenlagt, 

men faktureret enkeltvis. 

MOMSAFRUNDING 

For at undgå genberegning af moms bliver specifikation af momsbeløb fremover gemt. 

Under beregning af ordre totalen vil der blive foretaget afrunding, linje for linje for at 

undgå momsdifference. 

Der er endvidere tilføjet et nyt menupunkt Moms specifikation under Debitor, Kartotek, 

Journal samt Kreditor/Kartotek/Journal. Her er moms beløb m.v. specificeret for 

transaktionen 

Vi gør opmærksom på at rapporten momsspecifikation alene er en vejledende rapport 

der ikke kan bruges som momsafstemningsrapport. Rapporten giver alene et overblik 

over uoverensstemmelser mellem momsbeløbet bogført på momskontiene og det 

forventede momsbeløb. Dvs. at såfremt der på finanskontoen er angivet en momskode 

med 25% vil det forventede beløb være angivet med det posterede beløb x 25%. 

Der vil således ofte være en difference på 0,01 eller mere, da der ofte foretages 

afrundinger på ordrelinjer med skæve beløb/rabatter. 

TILBUD/BEKRÆFTELSE 

Når der udskrives tilbud eller bekræftelse vil det være muligt at udskrive for Alt/Lever nu 

/Bekræft. 

PROFORMA FAKTURA 

Proforma faktura er nu sat op som en aktion og tilføjet Standard aktionslister under 

henholdsvis Debitor/Tilpasning/Aktionslister/Standard og 

Kreditor/Tilpasning/Aktionslister/Standard. Dette gælder ligeledes for Simpel proforma 

faktura.  

Dette er gjort for at gøre det muligt at udskrive en proforma faktura selvom man har 

oprettet en kunde specifik aktionsliste for Ord_Faktura med XML funktion. 
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INDKØB 

INDKØBSFAKTURA OPDATERING 

Skærmbillede med indkøbstotaler vil ikke længere blive vist, hvis der ikke er indkøbslinjer 

der skal opdateres. Dette gælder både for enkeltvis opdatering samt under 

masseopdatering. 

PROJEKT 

OPDATER BEHOLDNING VIA PROJEKT KLADDE 

Ny parameter er introduceret under Projekt/Tilpasning/Parameter/Projekt – Opdater 

beholdning. 

Såfremt denne parameter er markeret vil lagerbeholdningen blive registreret i henhold til 

beholdningsfeltet på projektet på samme måde som når en projekt linje indtastes på 

projektet. 

KREDITERING AF INDKØB MED PROJEKT TILKNYTTET 

Ved indkøb til projekt bliver der automatisk opdateret en projektpostering, denne 

projektpostering vil nu automatisk blive tilbageført, såfremt der foretages en kreditering 

af indkøbet. 

OIOUBL 

OIOUBL-FIL BRUGER DEFINERET PRE-FIX, POST-FIX OG EXTENSION 

Generelt/Kartotek/Aktioner knappen Filnavn det er her muligt at angive pre-fix, post-fix 

og evt. fil ekstension til anvendelse ved navngivning af OIOUBL fil. 

Disse felter er alene synlige for aktioner med elementer som er angivet under 

Generelt/Kartotek/XML/XML skema – feltet Script. 

OIOUBL KREDITNOTA 

Det er nu muligt at importere en OIOUBL Salgs kreditnota. I den medfølgende 

OIOUBL.Mapping.c5m er opsætning for Purch_In_CredNoteUBL tilføjet. 

Mapningen skal importeres som beskrevet i installationsvejledning. Schematron- og 

visnings style sheet skal opsættes manuelt. 

IMPORT AF INDKØBSFAKTURA FOR IKKE MOMSREGISTREREDE VIRKSOMHEDER 

Såfremt kreditor har markering i feltet inklusiv moms vil momsbeløbet blive tillagt prisen 

fra xml-filen. Se i øvrigt moms konvertering nedenfor. 

AFGIFTER 

Afgiftskode kartoteket er udvidet med 2 felter. Afgiftskategori og Pligtkode. 

Disse koder refererer til OIOUBL kodeliste TaxCategoryID og TaxSchemeID og skal 

anvendes såfremt man fakturerer afgifter via OIOUBL. 
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Det er vigtigt at afgiftskode teksten også er udfyldt, idet denne medsendes i OIOUBL 

filen. 

De 2 nye felter er tilsvarende oprettet på momskartoteket og kan udfyldes således: 

 

Momssats Afgiftskategori Pligtkode 

25% StandardRated 63 

0% (momsfri) ZeroRated 63 

 

Såfremt disse ikke er udfyldt vil Afgiftskategori og Pligtkode automatisk blive udfyldt med 

ovenstående værdier ud fra momssatsen. 

 

INDLÆSNING 

I forbindelse med indlæsning skal der opsættes moms konvertering for at sikre at evt. 

momsfri linjer indlæses korrekt. 

 

Opret 2 konverteringer for kartoteket: PurchLine, Feltet: Vat 

Vores værdi: Momskoden med moms procent. Deres værdi: StandardRated 

Vores værdi: Momskoden med 0 (nul) procent. Deres værdi: ZeroRated 

 

FORFALDSDATO OG BETALINGS IDENTIFIKATION 

Der er oprettet 2 nye felter på indkøbskartoteket: Forfaldsdato og Identifikation. 

Ved import af indkøbsfaktura vil disse felter blive opdateret, således at brugeren ikke 

længere behøver at indtaste disse ved faktura opdatering. 

SAMMENLIGNINGS RAPPORT VED IMPORT AF OIOUBL MAPNING  

Ved import af OIOUBL mapning er det nu muligt at få udskrevet en sammenlignings 

rapport. 

MULTI RECORDS XML F.EKS. VAREKATALOG 

Det er nu muligt at danne en XML-fil med flere records.  

Logikken for opsætning af XML filer med multi records er: 

Såfremt der er en tabel over QUERY tabellen in Tabelstrukturen vil QUERY tabellen blive 

udskrevet flere gange i XML filen. 

DOKUMENT STYRING 

SPROG IMPLEMENTERET FOR DOKUMENTTYPERNE BREV1 OG BREV2 

Ved dannelse af dokument typerne Brev1 og Brev2 vil det sprog, som er opsat på det 

pågældende kartotek, som funktionen kaldes fra, blive anvendt ved valg af skabelon. 
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BESKYTTEDE DOKUMENTER 

Alle skabeloner checkes nu for om de er beskyttede før de udfyldes. Såfremt skabelonen 

er beskyttet bliver informationerne om beskyttelsen gemt og skabelonen gjort 

ubeskyttet, mens informationer fra C5 overføres. Efter dokumentet er udfyldt vil den 

originale beskyttelse blive genaktiveret. OBS alene skabeloner som ikke er beskyttet med 

password understøttes. 

Skabeloner checkes også for formular tekst felter. Såfremt skabelonen indeholder 

formular tekst felter vil deres bogmærker ikke blive slettet, selvom de evt. ikke er anvendt 

ved udfyldelsen af dokumentet. 

Funktionaliteten for Tekst felter i formularer er ikke gældende for dokument typen 

Brevflet. 

GENERELT 

UDVIDELSE AF ADRESSEFELTER 

Adressefelter er udvidet til 50 karakterer for følgende kartoteker: 

CompanyInfo, Employee, CustTable, VendTable, SalesTableArch, PurchTableArch, 

ProjTableArch, TmpPayent, Address, PurchTable, SalesTable, ProjTable, eSalesTable, 

eNewCust, PayHistory, CustContact og VendContact. 

EMAIL 

Fremover vil mail formatet være afhængig af Outlook installationens mail format 

SEMIKOLON ’;’ ANVENDT I RAPPORTER 

For balancer samt andre rapporter der anvender Control kommandoer til udskrivning af 

linjer/ felter vil det gælde at semikolon erstattes af komma, idet semikolon ikke kan 

benyttes med Control kommandoer. 

Eksempel: Hvis en afdeling er betegnet med navnet Fyn; Odense vil dette blive udskrevet 

som Fyn, Odense  

MEDARBEJDER OG LØN KARTOTEK UDVIDET MED MOBIL TELEFONNUMMER 

Medarbejder og løn kartotek har fået tilføjet et nyt felt beregnet til medarbejderens 

mobil telefonnummer. 

”STANDARD” LANGUAGE 

For funktionaliteter hvor sprog anvendes har sproget Standard været afhængig af 

landekoden. Dette er ikke længere tilfældet idet der er oprettet et nyt felt Sprogkode på 

firmakartoteket. I dette felt er det så muligt at angive, hvilket sprog, der for det enkelte 

regnskab skal fungere som Standard sprog.  

Ved oprettelse af et nyt regnskab er det også muligt at angive den ønskede sprogkode. 

Der kan vælges mellem dansk, islandsk og engelsk. 

Det anvendte sprog for posteringstekster var afhængig af hvilket sprog C5 blev startet 

med altså hvilken labelfil, der blev anvendt. Dette er også ændret således at det er 
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sprogkoden angivet på firmakartoteket der er afgørende for sproget anvendt på 

posteringsteksten så der f.eks. ikke anvendes Faktura, hvis C5 startes på dansk og 

Invoice, hvis C5 startes på engelsk. 

Under opgradering vil sprogkoden blive sat til sproget for landekoden (DK eller IS) 

ønskes sprogkoden sat til Engelsk er det således nødvendigt at firmaet ændrer dette 

manuelt. 

ÆNDRET LOGIK VED AFVIKLING AF XML AKTIONER  

I version 2012 HF001 blev funktionaliteten vedrørende anvendelsen af debitor og 

kreditor aktionslister udvidet med muligheden for at afgrænse afviklingen af aktioner 

afhængigt af aktionens elementtype således at der kunne vælges mellem Alle eller Kun 

rapporter dette var gjort ud fra ønsket om at kunne genudskrive OIOUBL faktura som 

rapport uden at XML-filen også blev genereret. 

C5-brugere som ikke anvender OIOUBL har dog udtrykt utilfredshed med denne ekstra 

prompt der fremkom ved genudskrivning, hvorfor vi har valgt at ændre funktionaliteten. 

Prompten/feltet er nu ændret til XML fil med udfaldet Ja/Nej (markering, blank). 

Før en Funktion udføres (Generelt/Kartotek/Funktioner) gennemløbes relevante 

aktionslister for forekomst af XML aktioner. En XML aktion er fra nu af defineret som en 

aktion med tilknyttet søgningselement (QTX) som er sat op under 

Generelt/Kartotek/XML/XML skema i feltet Script og af typen Eksport. Såfremt en aktion 

med et sådan element findes på aktionslisten vil prompten fremkomme og brugeren skal 

bekræfte/afvise (Ja/Nej) dannelsen af filen. 

Såfremt der ikke findes en aktion med et sådan element på aktionslisten vil prompten 

ikke fremkomme. 

Ved masseopdatering/masseudskrift vil systemet skanne ALLE aktionslister uanset der er 

foretaget en afgrænsning af debitorer/kreditorer og såfremt der blot findes én 

aktionsliste i det pågældende modul, hvor den aktuelle funktion (f.eks. ordrefaktura) er 

opsat med en XML aktion, vil boksen fremkomme. 

Default værdien i feltet XML fil vil være sat til Nej (blank) når der udskrives fra Journaler 

og Arkiver. Ved udskrift fra øvrige steder vil default værdien være sat til Ja (markeret). 

Bemærk, at fra denne version er det kun XML aktioner, som kan fravælges ved 

udskrifter/opdateringer, resten af aktioner uanset type altid vil blive afviklet i sin helhed. 
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