
Saldolisti 

 
Fyri at kunna kanna eftir, hvat debitorar skylda, hvussu gomul skuldin er og hvørjar rokningar talan er 
um, kann saldulisti býttur á 4 til 7 tíðarskeið verða útskrivaður. 

 
Mynd: "Navigator" 

 Vel  Útskriftir => Koyr.  

 Trýst á [Enter] ella á knøttin "Open".  

 
Mynd: "Submit a New Request" 

 "Single Request" skal vera markaður.  

 Trýst á [Enter] ella á knøttin "OK". 



 
Mynd: "Submit Request" 

Saldulistin vit skulu skriva út eitur "Aging - 4 Buckets Report". Við at skriva fyrsta bókstavin í 
navninum á eini útskrift í teigin "Name", fáa vit eitt yvirlit fram yvir allar útskriftir ið byrja við innsetta 
bókstavinum. 

 Skriva bókstavin "a" í teigin "Name" og trýst á [Tab]. 

ella 

 Trýst á [F9] í teiginum "Name" ella á [Ctrl+L] fyri at fáa fram yvirlitið yvir útskriftirnar. 

 
Mynd: "Reports" 

 Vel útskriftina "Aging - 4 Buckets Report".  

 Trýst á [Enter] ella á knøttin "OK". 



 
Mynd: "Parameters" 

Gulu teigarnir í vindeyganum "Parameters" skulu verða útfyltir, meðan hvítu og gráu teigarnir kunnu 
verða útfyltir. Við at trýsta á [F9] ella [Ctrl+L] í teigunum, fæst eitt yvirlit við valmøguleikum fram. 

1. Reporting Level:  Í teiginum skal standa "Operating Unit".  

2. Reporting Context:  Í teiginum skal standa "LKD". 

3. Order By:  Valt kann verða millum "Type" ella "Customer".  

 
Type  verður valt um listin skal verða sorteraður eftir slagi av krøvum, ferðaforskot fyri seg og 
aðrar rokningar fyri seg.  
Customer  verður valt um listin skal verða sorteraður uppá kunda. Ferðaforskot og aðrar 
rokningar verða ikki sorteraðar hvør sær í hesum føri. 

4. Report Summary:  Valt kann verða millum "Customer Summary" ella "Invoice Summary". 
 
Customer Summary  verður valt um bert saldan fyri hvønn kunda skal vera víst. 
Invoice Summary  verður valt um allar tær ógoldnu rokningarnar skulu við á listan. 
Samanteljing fyri hvønn kunda er eisini við á listanum. 

5. Report Format:  Valt kann verða millum "Brief" ella "Detailed".  

 
Brief: Skrivar út kundanavn og kundanummar.  
Detailed: Skrivar út kundanavn, kundanummar og adressu um "Invoice Summary" verður valt 
í teiginum "Report Summary". 

6. As Of Date:  Dagfesting fyri saldulistan. Allar ógoldnar rokningar, sum hava somu dagfesting 
(GL Date) ella áðrenn valdu dagfestingina, verða tiknar við á listan. 
Skal saldulistin brúkast til at stemma debitoraskipanina av við salduna fyri samlikontuna í 
høvuðsbókhaldinum (StRk 0321, 0359), skal saldulistin hava somu dagfesting sum kontuúrrit 



ella rakstrarroknskapur, sum stemmað verður av ímóti. 

7. Aging Bucket Name:  Standard. 

8. Show On Account:  Age. 

9. Balance Due Low:  Sí punkt 10.  
10. Balance Due High:  Um ynski er at skriva út saldulista fyri teir kundar ið skylda eina ávísa 

upphædd, kann her verða vald ein "lægra upphædd" og ein "hægra upphædd". 

11. Invoice Type Low:  Sí punkt 12.  
12. Invoice Type High:  Slag av rokningum verður valt her. Valt kan t.d. verða at skriva út 

saldulista fyri "Ferðaf., Løgtingsmenn". Sama valið skal tá standa bæði í "Low" og "High". 

13. Currency:  KR. 

14. Company Segment Low:  Sí punkt 15.  
15. Company Segment High:  Skal skrivast út fyri ávísan stovn, verður sama stovnsnummar sett 

í teigarnar "Low" og "High". 

16. Customer Name Low:  Sí punkt 17.  
17. Customer Name High:  Skal skrivast út fyri ávísan kunda, verður navnað á kundanum sett 

bæði í teigin "Low" og "High". 

18. Customer Number Low:  Sí punkt 19.  
19. Customer Number High:  Innset kundanummar  "frá"  og  "til". Skal bert skrivast út fyri ein 

kunda, skal sama kundanummar standa í báðum teigum. Tað er ikki neyðugt bæði at útfylla 
teigarnar "Customer Name" og "Customer Number". 

20. Show Receipt At Risk:  Do Not Show. 

Ikki er neyðugt at allir teigarnir, sum her eru nevndir, verða útfyltir. Um saldolisti skal útskrivast fyri 
ávísan stovan kann verða útfylt sum í myndini omanfyri. 



 
Mynd: "Parameters" 

 Trýst á [Enter] ella á knøttin "OK" tá vindeygað "Parameters" er útfylt. 

 
Mynd: "Submit Request" 

 Trýst á knøttin "Options". 



 
Mynd: "Upon Completion" 

 Vel prentara í teiginum "Printer".  

 Innset "1" í teigin "Copies".  

 Trýst á [Enter] ella á knøttin "OK". 

 Trýst á "Submit" í vindeyganum "Submit Request". 

 
Mynd: "Requests" 

Í vindeyganum "Sýning" (Requests) sæst nú koyringin, tú júst hevur sett í gongd, standa ovast. Í 
teiginum "Phase" kann standa "Pending" og er teigurin grønur. Verður trýst á knøttin "Refresh Data" 
kann hetta vera broytt til "Running". Tá tað stendur "Completed" í teiginum "Phase" og "Normal" í 
teiginum "Status" er koyringin liðug.  



Ikki er neyðugt at trýsta á "Refresh Data" undir sýning, útskriftin koyrir kortini. 

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

30-08-2004 

 


