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1 Kontukort 
Kontukort er útgreinaður bókingarlisti – bæði frá rakstrinum og frá fíggjarstøðuni. Kontuúrrit 1 er ein 

bókingarlisti, bólkaður á standardroknskaparkontu og útgreiningarkontu, har ið tú ikki letur teg ”stýra” av 

internu segmentunum. Kontuúrrit 2 er sama útprent, men nú verða ”støð” víst hvør sær. 

Framferðarhátturin er hin sami, bæði tá ið talan er um at vísa ”rakstur” og at vísa ”fíggjarstøðu”. 

Vit nýta ”panikk-tastin”, ið áður er umrøddur – sí píl á næstu mynd. Vit seta síðani stovnsnummar 103020 

inn í ”avmarkingina” og trýsta ”Enter”. 

Vit leita okkum fram til útgangsstøðið, sum vit plaga. 

  

Tað er ymiskt, hvussu ”forsíðan á Leiðslukunningarskipanini” sær út hjá teim ymsu brúkarunum, men øll 

hava tveir ”neyð- ella panikk-knappar”, sum gera, at tú kemur aftur til útgangspunktið og kann byrja 

leitingina av nýggjum. 

Ovari pílurin peikar á tann ”ultimativa feilknøttin” – ”Gjaldstovan”. Tøppar tú á henda, kemur tú altíð út á 

forsíðuna á Leiðslukunningarskipanini, haðan tú kanst byrja leitingina av nýggjum. Ella fara at hyggja eftir 

aðrari typu av yvirliti – t.d. ”yvirlit yvir debitorar” ella ”yvirlit yvir kreditorar”. 

Niðari pílurin peikar á tann ”ultimativa feilknøttin á heimasíðuni ”Roknskapar- og játtanaryvirlit”. Her kanst 

tú byrja umaftur á júst hesi síðuni. 

Vit trýsta á ”ultimativa feilknøttin” – ”Gjaldstovan” – og koma til næstu mynd: 
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Hesa myndina kalla vit ”forsíðan á Leiðslukunningarskipanini” – hiðani kunnu vit fara inn á ymisk yvirlit, alt 

eftir endamáli. Endamálið hjá okkum – í.s.v. mánaðarligar útskriftir – er at fáa fatur á ”roknskapar- og 

játtanaryvirlitum” (antin játtan, roknskapur, fíggjarstøða ella kontukort). 

Vit trýsta á ”Roknskapar- og játtanaryvirlit” (fíggjarlógardømi – næstovasta punkt eitur ”Roknskapar- og 

játtanaryvirlit, landskassadømi”. Tað er ikki tað sama) og koma aftur til myndina omanfyri: 

  

Tað hevur týdning, at vit velja ”Roknskapar- og játtanaryvirlit” (fíggjarlógardømi), tí tað er hetta punkt, ið 

gevur okkum lítla kassan ovarliga til vinstru, har pílurin peikar á. Vit nýta henda kassa at seta inn 

stovnsnummarið, ið vit vilja hava upplýsingar um. Taka vit feil, ella fara vit ”í panikk”, trýsta vit á 

”Roknskapar- og játtanaryvirlit” – pílurin til vinstru – og so koma vit aftur til sama útgangsstøði og kunnu 

byrja leitingina av nýggjum. 
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1.1 Kontuúrrit 1 (fgj 01-01/03-01) 

Vit seta t.d. ”122220” í ”leitikassan”. 

 

 

Vit koma til hesa myndina: 

  

Er tað so, at vit ”bara” ynskja at hyggja eftir bókingum á ”rakstrinum”, kunnu vit byrja hiðani og trýsta á ”K”, 

sum niðari pílurin peikar á. Vit kunnu so avmarka okkum til ein mánað/tíðarskeið, við at velja eitt tíðarskeið 

(skulu vit síggja mars 2013, velja vit ”3”). 
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Hetta er so ”kontuúrrit 1 (fgj 01-01/03-01)”, tann parturin, sum er rakstur. Vit trýsta á ”allar” fyri at 

síðuvísingin ikki skal vera víst á fleiri síðum. Vit trýsta á ”Strk”, og so verða bókingarnar sorteraðar eftir 

standardroknskaparkontu. 

Skulu vit hava ”kontuúrrit 1 (fgj 01-01/03-01)”, og síggja fíggjarstøðupartin, well, so broyta vit bara 

”Rakstur” (sí miðpíl) til ”Fíggjarstøða”: 
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Vit trýsta á “allar” fyri at fáa alt á eina síðu – og vit velja “vís oyru”. Vit trýsta á “Strk” fyri at fáa sortering 

eftir standardroknskaparkontu: 

 

Um síðuvísingin enn sigur ”vís síðu x av x”, hygg so í adressulinjuna í explorer – har ið tað stendur ” 

pagesize=2000” – broyt hetta tal til t.d. 20.000 (tvs set eitt 0 afturat), so er max-linjur á síðu ikki longur 

2.000, men 20.000, og tað skuldi verið ríkiligt. 

Um vit t.d. skulu stemma av, so er kanska áhugavert at fáa hetta exporterað til excel? 



6 

 

 

Peika á “stilla” og vel “excel-format: innles”: trýst á “åbn” í kassanum, sum kemur fram, og tá ið excel letur 

upp, trýst so á “aktiver” (um tú verður spurd/ur): 

 

Hvussu vit sortera og viðgera í Excel, verður umrøtt í aðrari vegleiðing.  
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1.2 Kontuúrrit 2 (fgj 01-02/05-01) 

Kontuúrrit 2 (fgj 01-02/05-01) er eitt kontukort, ið er bólkað pr stað. 

 

”Panikk” og vel 122220 av nýggjum og trýst á stovnsnr, so víst verður pr standardkontu: 

Vit biðja fyrst um at síggja roknskapartølini hjá stovnsnummari 122220 bólkað pr stað og koma til næstu 

mynd: 
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Vit trýsta síðani við músini á ”K”, aftan fyri ”Stað 0000 Ógreinað” og fáa næstu mynd fram: 

  

Her kunnu vit velja at broyta ”Tíðarskeið: ikki avmarkað (sjálvvirkið)”, til t.d. ”Tíðarskeið: 3”, um vit eru 

áhugað í bókingunum fyri mars 2013. Síðani kunnu vit trýsta á ”Strk” – so sorterar Leiðslukunningarskipanin 

allar bókingar í konturøð. 
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Er tað tølini hjá ávísum ”stað” – á fíggjarstøðuni – ið hevur okkara áhuga? 

  

Um vit bakka aftur til næst seinastu mynd, sí omanfyri, har tølini eru bólkað pr stað, vit skifta síðani ”í 

millum rakstur og fíggjarstøðu”, sí vertikala pílin. Síðani trýsta vit við músini á ”K”, aftan fyri ”Stað 1000 

Tórshavn”. Vit fáa síðani allar fíggarstøðubókingar, ið hoyra til stað 1000 í 2013 fram, sí niðanfyri: 
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Her kunnu vit – eins og omanfyri – velja at avmarka okkum til bókingarnar í einum tíðarskeiði/mánað. 

Broyta ”Tíðarskeið: ikki avmarkað” til ”Tíðarskeið: 3” – sum dømi. Vit kunnu síðani sortera bókingarnar í 

konturøð við at trýsta á ”Strk”, niðari pílurin. 

 

Hetta var Kontuúrrit 2 (fgj 01-02/05-01) í stuttum – er tað so, at fleiri ”støð” hava okkara áhuga, ”flippa” vit 

millum tey við at fara til ”Stað: 1000 Tórshavn” og broyta veljingina. 

 

Hetta kann eisini eksporterast til Excel, sum greitt frá á síðu 6. 


