
Fyrispurningar 

Undir "Fyrispurningar" í høvuðsvalmyndini eru tvey undirpunkt, sum kunnu brúkast í samb. 
fyrispurningar. Við at velja "Kunda" kunnu vit fáa allar rokningar, kreditnotur og inngjøld hjá einum 
ávísum kunda fram. Skulu vit leita eina ávísa rokning ella kreditnotu fram, velja vit "Rokning". Her 
kann eisini verða leitað eftir rokningum av eini ávísari upphædd fyri ávísan kunda. 

 
Mynd: "Navigator" 

 
 
KUNDA 

Kundi verður leitaður fram í vindeyganum "Find Customer Accounts". 
  

 
Mynd: "Find Customer Accounts" 

Myndin "Find Customer Accounts" hevur nakrar linjur, har tveir teigar eru. Hetta merkir, at tú kanst 



leita "frá og til" eitt virði; t.d. í "Customer Num." kann 1000 standa vinstrumegin, og 1005 høgrumegin. 

Collector: Teigurin kann vera tómur. 
Customer Names:  Debitornavnið ella partur av navninum kann verða skrivað í teigin. %-teknið kann 
verða nýtt í samb. við leitingina, t.d. kann verða skrivað %sam%teld. Um trýst verður [F9] í teiginum, 
støkkur vindeygað "Customer Names" fram, har leitað kann verða á sama hátt, sum nevnt omanfyri. 
Customer Num:  Kennir ein kundanummarið hjá debitorinum, kann tað verða skrivað í henda teigin. 
Ikki er neyðugt at leita eftir bæði navni og kundanummari í senn. 
Locations: Her kanst tú avmarka teg til eina ávísa lokatión (adressu) hjá debitorinum. 
Balances: Leitað kann verða eftir kundum við ávísari saldustødd, t.d. frá 20000 til 25000. 

Tá avmarkingarnar eru gjørdar, verður trýst á knøttin "Find", og vindeygað "Customer Accounts" 
kemur á skíggjan. 

 
Mynd: "Customer Accounts" 

Knøttalýsing fyri "Customer Accounts" 
Customer:  Er ikki virkin í hesum ábyrgdarøki. 
Correspondance:  Verður ikki nýttur. 
Call:  Telefonsamrøður við kundan. 
Aging:  Yvirlit yvir hvussu gomul skuldin er. 
Credit Hold:  Verður ikki nýttur. 
Account Overview:  Vísir hagtøl yvir rokningar hjá valda skuldara.  
Account Details:  Fær vindeygað "Account Details" fram. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Aging 
 
Í vindeyganum niðanfyri sæst hvussu gomul skuldin hjá kundanum er. 

 
Mynd: "Aging" 

Account Details 
Vindeygað "Account Details" vísir yvirlit yvir rokningarnar hjá einum skuldara, alt eftir hvørja 
avmarking brúkarin hevur nýtt. 

 
Mynd: "Account Details" 



Við at hála vannrøttu rullugardinuna til høgru, koma aðrir teigar til sjóndar. Ein av hesum er "Dispute 
Amount". Teigurin kann verða nýttur til eina ámining til brúkaran, um debitorurin ikki metir seg eiga at 
gjalda ein part ella alla skuldina. Áminningin sæst aftur undir "Dispute History". 

 
Mynd: "Account Details" 

Knøttalýsing fyri "Account Details" 
Dunning History: Verður ikki nýtt. 
Call: Telefonsamrøður við kundan. 
Transaction Overview: Skal ávís rokning kannst nærri, t.d. hvørja vøru/tænastu talan er um, verður 
markørurin settur á ta ávísu rokningina, og síðan verður trýst á knøttin "Transactions Overview". 
Details: Tú kemur til skrásetingarvindeygað "Transactions". 
Dispute History: Vísur rokning, har skuldarin ikki metir seg eiga at gjalda part av ella alla rokningina. 
Adjust: Fær vindeygað "Adjustments" fram. 
Balances: Fær vindeygað "Balances" fram. Sí lýsing av hesum niðanfyri. 
Activities: Vísir møguligar kreditnotur og inngjøld til ávísa rokning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transaction Overview 
 
Við at velja "Transaction Overview" fæst rokningin, sum markørurin stendur við, fram á skíggjan. 

 
Mynd: "Transaction Overview" 

Details 
Um "Details" verður valt, kemur skrásetingarvindeygað fram. 

 
Mynd: "Transactions" 

 



Balances 
 
Við at trýsta á knøttin "Balances", fæst vindeyga fram har sagt verður frá: 

 hvør upprunaupphæddin á rokningini var  (Original). 

 um inngjøld eru til rokningina  (Receipts). 

 um kreditnotur eru til rokningina  (Credits). 

 um rættingar eru gjørdar til rokningina  (Adjustments). 

 um avsláttur er givin  (Discount). 

 hvør verandi salda er fyri rokningina  (Balance). 

 
Mynd: "Balances" 

Activities 
Við at velja "Activities" fæst vindeyga fram, sum vísir møgulig inngjøld og kreditnotur til rokningina. 

 
Mynd: "Activities" 

Fyrispurt kann verða í vindeyganum "Account Details" við at trýsta á [F11]. Fyrispurt kann verða uppá 
allar teigarnar, sum gerast ljósabláir, tá trýst verður á [F11]. Leitað kann t.d. verða eftir einum 
ávísum rokninganummari, eftir ávísari upphædd, ella eftir teimum rokningum, sum hava satus "Open" 
(ikki eru goldnar). 



Í døminum niðanfyri verður leitað eftir øllum rokninganumrum ið byrja við 103020...... og har status er 
"Open". Trýst verður á [Ctrl+F11] fyri at svara fyrispurninginum. 

 
Mynd: "Account Details" 

Í vindeyganum sæst úrslitið av leitingini. 

 
Mynd: "Account Details" 

  



ROKNING 

Við at velja "Fyrispurningar => Rokningar" í høvuðsvalmyndini,  fæst vindeygað "Find Account 
Details" fram. Har kann verða spurt uppá ávísa rokning, rokningar fyri eitt ávíst stovnsnummar ella ein 
ávísan kunda. Hetta verður gjørt í niðanfyristandandi vindeyga. 
  

 
Mynd: "Find Account Details" 

Trans Num:  Í teiginum "Trans Num" kann verða leitað uppá numarið á rokningini. Nummarið kann 
verða skrivað í teigin, ella tað kann verða funnið fram við at trýsta á [F9]. Tá nummarið er innsett 
verður trýst á knøttin "Find". 
Source:  Í teiginum "Source" kann verða leitað uppá stovnar. Allar rokningar fyri valda stovnin, sum 
hava status "Open", verða funnar fram, um ikki onnur avmarking enn tann fyri teigin "Source" verður 
innsett. 
Class:  Í teiginum "Class" kann verða valt millum at leita eftir rokningum, kreditnotum ella inngjøldum. 
Hugsast skal tá einsini um statusteigin.  
Due Date:  Falldagfestingar "frá" og "til" kunnu verða settar í teigarnar. 
Days Late:  Valt kann verða at leita rokningar fram, ið eru farnar eitt ávíst dagatal út um falldagin. 
Currency:  Kr. 
Status:  Valt kann verða millum rokningar sum hava status "Open" ella "Closed". 
Sales Order:  Verður ikki brúkt. 
Purchase Order:  Leitað kann verða eftir ávísum fylgiseðlanummari. 

Bill To Customer 
Skal fyrispyrjast uppá ein ávísan kunda, verður hetta gjørt í økinum "Bill To Customer". 
Name:  Innset navn á kunda ella part av navninum, t.d. %com%data%. Trýst á "Find". 
Number:  Innset kundanummar og trýst á "Find". Tað er nokk at útfylla annan av teigunum "Name" 
ella "Number". 

Amounts 
Í økinum "Amounts" kann verða leitað uppá upprunaligu upphæddina á rokningingum (T.v.s. um 
rokningin er partvís goldin, er tað framvegis upprunaupphæddini leitað verður eftir). 
Original:  Innset upphædd "frá" og "til". T.d.  4000  -  5000   og allar rokningar við upphæddum millum 
kr. 4000 og 5000, báðar upphæddirnar íroknaðar, verða funnar fram. 
Balance Due:  Leitað verður uppá rokningar sum eru fallnar til gjaldingar. 

 
 



Í vindeyganum niðanfyri verður leitað eftir rokninganummarinum 105020001052. 

 
Mynd: "Find Account Details" 

Í vindeyganum "Account Details" sæst nú rokningin, sum leitað varð eftir. Um kannast skal hvørja 
vøru talan er um, verður hetta gjørt við at velja "Transaction Overview" 

 
Mynd: "Account Details" 

Fyri at at koma aftur til høvuðsvalmyndina, verður trýst á [F4]. 
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