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At avstemma t.d. millumrokningar við at brúka Excel og 

Leiðslukunningarskipan 
Tá ið vit skulu stemma av við at brúka excel saman við leiðslukunningarskipanini (LKS), so skulu vit 

eksportera frá LKS til excel (“Stilla” og “innles”) – og so fara vit at sortera í excel. 

Vit finna fyrst kontuna fram, sum skal avstemmast – her 002040-0643-1300: 

 

Trýst á “0643” fyri at fáa undirliggjandi útgreiningar fram – trýst so á “K” aftan fyri útgreining 1300: 
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Trýst á “allar”, so tú ikki hevur fleiri, men eina síðu við øllum bókingum. 

Vit skulu síggja “oyru” eisini – fyri at vera vís í, at talan er um somu/líka upphæddir. 
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Vit peika á “Stilla” og so trýsta vit á “vís oyru” í bláa kassanum, sum kemur fram. Tá ið vit hava gjørt 

tað, so trýsta vit aftur á “Stilla” og trýsta á “innles” (sum merkir “útles til excel”). 

Vit fáa tveir kassar fram við spurningum. Í tí fyrra: trýst á “åbn” og í tí seinna trýst á “aktiver”: 
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Vit pynta kanska excel eitt sindur til – smalka kolonnu A (um tað stendur “1” í staðin fyri kolonna A, 

so mugu vit broyta cellutilvísingar fyrst: 

Trýst á “filer” (ovast í vinstra horni á excel) 

Trýst á “indstillinger” (næstniðast undir teirri menu, sum “filer” vísir tær) 

Trýst á “formler” (sum stendur beint undir “Generelt”) 
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Fjerna tað flugubein, sum stendur í “R1C1-referencetype” og trýst “ok”. Nú fært tú kolonnurnar at 

hava bókstav – um tað ikki var tilfeldið. 

Trýst markørin inn í teigin J16 (kolonna J, røð 16) – við síðuna av upphæddini 15.170 í hesum 

døminum. 
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Trýst á “formler”, vel “logisk” og síðani “hvis”: 

Hesin kassin kemur fram og verður fyltur út sum í døminum: 
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Tað, sum vit royna, er at fáa eisini “negativar upphæddir” til at blíva “positivar” – og so halda vit, at 

um tvær upphæddir hava somu stødd og nakað sama tíðspunkt, so hoyra hesar helst saman. Sí t.d. 

bókingartekst. 

Í hesum døminum kemur so “15170” at standa í teigi J – vit kopiera so formulin í J16 allan vegin 

niður. Tað gerst lættast við at dupultklikka á “høgra horn” í kassanum, sum er rundan um J16: 

 

Og nú fara vit at sortera upphæddirnar í kolonnu J, so tær standa í røð “eftir stødd”. Vit markerað 

“alt” frá A14 (har tað stendur “Konta”) og niður til J822 (í okkara dømi her). Vit trýsta so á menu’ina 

“Startside” (ovast og næstuttast til vinstru) og fáa “í hinum endanum” ein kassa uttarliga til høgru, 

sum eitur “Sorter og filtrer” (ein “trakt”). 
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Trýst á “traktina” (sorter og filtrer) og vel “brugerdefineret sortering”. So fært tú hendan kassan: 

 

Her velur tú “kolonne J”. Set eitt flugubein í “Dataene har overskriftir”. Trýst so á “ok”. Úrslitið 

verður:  
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Nú kanst tú siga, at “hetta og hatta hoyrir saman” – antin strika linjurnar ella marka tær við farvu, 

sum merkir, at “hetta er ok – vit konsentrera okkum um tað, sum ikki er strikað ella farvað”. 

So fær mann hesar síðstu postar uppá pláss. 


