
Vørulinjur 

 
Tá ið nógvar rokningar og vørulinjur eru at skráseta, kann ofta koma fyri at tað eru somu upplýsingar 
og somu konteringar, ið skulu skrásetast ferð eftir ferð. Møguligt er at allýsa eina vørulinju í FSL-
debitor, soleiðis at tú sleppur undan at skráseta somu kontering, tekst, málieind o.s.fr. umaftur og 
umaftur. 

Hetta verður gjørt í vindeyganum "Standard Memo Lines". 

 
Mynd: "Navigator" 

 Vel  Skráset => Vørulinjur.  

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

 
Mynd: "Standard Memo Lines" 



1. Name:  Navngev vørulinjuna. 
Við at seta kontering og vøruheiti í henda teigin, gerst lættari at finna ta røttu vøgulinjuna tá 
rokningin skal skrivast. Tað, sum stendur í teiginum "Name", verður ikki við tá rokningin 
verður útskrivað. 

2. Description:  Skriva "heiti á vøru ella tænastu" í teigin. 
Tað, sum stendur í teiginum "Description", er tann teksturin, sum kemur at standa á 
rokningini. Gjørligt er tó at broyta ella at skriva nakað afturat verandi teksti tá ið rokningin 
verður skrivað. 

3. Type:  Vel "Line" í teiginum. 

4. Tax Code:  Trýst á [F9] ella [Ctrl+L] í teiginum og vel "MVG", um MVG skal roknast av vøruni. 
Skal einki MVG roknast av vøruni, verður einki sett í teigin. Kotan "MVG-frítt" skal ikki verða 
nýtt. 

5. Unit List Price:  Innset prís í teigin um vøra hevur fastan prís. 
Hevur vøran ikki hevur fastan prís, kann teigurin vera tómur. Gjørligt er at broyta prísin tá 
rokningin verður skrivað. 

6. Unit of Measure:  Trýst á [F9] ella [Ctrl+L] fyri at velja málieind. 
Málieindin kemur ikki við á rokningina. 

7. Revenue Account:  Trýst á [F9] ella [Ctrl+L] fyri at fáa konteringsvindeygað fram. 
Innset konteringina. Leitað kann verða í øllum teigum við at trýsta á [F9].  

8. Account Description:  Inntøkukonteringin verður her nevnd í orðum. 

9. Invoicing Rule:  Teigurin verður ikki nýttur. 

10. Accounting Rule:  Teigurin verður ikki nýttur. 

11. Active Dates:  Dagfesting sum vørulinjan hevur gildi frá. 
Dagsdato er sjálvsett sum byrjanardagfesting, men kann broytast. Ein endadagfesting kann 
verða sett í seinna teigin, um ein vørulinja ikki skal nýtast longur. 

 Goym vørulinjuna við at trýsta á [F10] ella á [Ctrl+S] tá liðugt er at skráseta. 

Fyri at skráseta eina vørulinju afturat, verður trýst á [Píl niður]. Skulu ikki fleiri vørulinjur skrásetast 
verður trýst á [F4], fyri at koma aftur til høvuðsvalmyndina. 

 

Niðanfyri eru tvey dømi um vørulinjur. 

 

 

 

 

 

 



 

Dømi 1 

 
Mynd: "Standard Memo Lines" - Dømi 1 

 
Dømi 2 

 
Mynd: "Standard Memo Lines" - Dømi 2 
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