Afturfør bekt/journal
Eru feilir í eini bekt/journal sum er dagførd ella um sama journal er bókað tvær ferðir, so er møguleiki at
afturføra hana við funkuni Reverse. Reverse kann eisini verða nýtt um tað bert er partur av eini journal, sum
er skeivt bókaður. Man skal tá inn í journalina undir menuini Bóka og síðan strika tær linjur sum eru rættar
úr reversaða journalini, áðrenn hon verður dagførd.
Funkan kann eisini verða nýtt um man hevur bóka eina journal í skeivt tíðarskeið. Hevur man t.d. bókað í
tíðarskeið 12 ístaðin fyri tíðarskeið 8, afturførir man journalina við Reverse. Tann afturførda journalin skal
eisini afturførast. Báðar journalirnar hava fingið tíðarskeið 12 sum bókingartíðarskeið. Fyri seinnu journalina
skal tíðarskeiðið broytast til bókingartíðarskeið 8. Hetta verður gjørt við at leita journalina fram undir menuini
Bóka og velja Change Period antin í vindeyganum Batch ella í vindeyganum Journal - sí
vegleiðingina Broyt tíðarskeið á journal, sum ikki er dagførd. Síðan skulu báðar tær afturførdu journalirnar
dagførast.
Í vindeyganum Navigator velur tú Journalir => Bóka

Mynd: "Find Journals"

Innset bekt- ella journalnavn og trýst á Enter
Í vindeyganum niðanfyri kann Reverse Batch verða valt fyri at afturføra alla bektina. Um fleiri journalir eru í
bektini, so verða tær allar afturførdar. Er tað bert tann eina journalin, sum skal afturførast, so skal fyrst
verða trýst á Review Journal, síðan verður rætta journalin funnin við at blaða millum tær við at trýsta á Píl
niður ella Píl upp og hereftir verður trýst á Reverse Journal.

Mynd: "Enter Journals"

Trýst á Reverse Batch

Mynd: "Default Reversal Periods"

Vel tíðarskeið sum afturføringin skal bókast í og trýst á Enter

Mynd: "Note"

Trýst á Enter
Trýst á F4 fyri at koma út á høvuðsvalmyndina.
Undir "Sýning" sæst um afturføringin er liðug. Tá koyringin er liðug, skal journalin dagførast. Sí Dagfør
journal.
Bektin hevur nú skift navn. Reverses er komið at standa frammanfyri upprunaliga navnið. Vit finna bektina
fram við at nýta %-teknið tá leitað verður; t.d. %fgskeid3 2%
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