
Fyrispurningar uppá journal 

Leita journal fram fyri at kanna ávísar bókingar.  

 Í vindeyganum  Navigator  velur tú  Fyrispurningar => Kontu  

 
Mynd: "Find Journals" 

Í vindeyganum "Find Journals" kann verða leitað við at útfylla ein ella fleiri av teigunum. 

Við at trýsta á knøttin "More" fær ein nakrar møguleikar afturat. Nú kann eisini verða leitað upp á "Document 
Numbers" (Journalnummar) og journalir, sum eru bókaðar innanfyri ávísar dagfestingar við at útfylla 
teigarnar "Dates Createt"  "From" og "To"; sí mynd niðanfyri. 

 
Mynd: "Find Journals - More" 

 Innset tað tú vilt leita eftir; t.d. navn á bekt og trýst á Find  

Í omanfyri vísta dømi verður leitað uppá tíðarskeið, kategori og dokument nummar. 

 
 



Úrslitið av leitingini sæst í vindeyganum "Journal Entry Inquiry". Skipanin hevur funnið allar journalir 
fram, sum lúka omanfyri standandi avmarkingar. 

 
Mynd: "Journal Entry Inquiry" 

 Vel bekt við at trýsta á  Píl Niður  

 Trýst á  Enter (Review Journal) fyri at opna journalina 

Úrslitið av leitingini sæst í vindeyganum "Journals" niðanfyri. Eru fleiri journalir í bektini, verður trýst á  Píl 
niður  í teiginum "Journal" fyri at fáa næstu journalina fram. 

 
Mynd: "Journals" 



Viðheftu skjølini kunnu verða leitaði fram við at trýsta á "klipsið" (Attachments) á amboðslinjuni omanfyri. 
Markørurin skal standa í "headarinum" á journalini fyri at "klipsið" skal vera aktivt. 

Hevur journalin nógvar bókingarlinjur, kann verða leitað í vindeyganum eftir ávísum konteringum, ávísum 
upphæddum, ávísum bókingarteksti ella eftir eini samanseting av hesum. 

 
Mynd: "Journals" 

 Klikk við músini í ein av teigunum fyri bókingarlinjurnar  

 Trýst á  F11 og flyt markørin til teigin sum tú skalt leita uppá  

 Innset upphædd ella bókingarteskt, møguliga bæði, sum leitað skal verða eftir  

 Trýst á  Ctrl + F11 

Skal verða leitað eftir bókingum við ávísari kontering, verður fyrst trýst á  F11, síðan verður farið til teigin 
"Account" har trýst verður á  F9  fyri at fáa vindeygað "Kontuskipan Landsins" fram - vindeygað niðanfyri. 

 
Mynd: "Kontuskipan Landsins" 

 Innset tað, ið leitað skal verða eftir, t.d. StRk  

 Trýst á  Enter 



 
Mynd: "Journals" 

 Innset møguliga eisini upphædd, bókingartekst ella bæði  

 Trýst á  Ctrl + F11 

 
Mynd: "Journals" 

Úrslitið av leitingini sæst nú í vindeyganum omanfyri. Leitað varð bert upp á StRk 1479 uttan aðra 
avmarking. 

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