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1. Debitorrokningar 

Tá debitorrokningar skulu skrásetast, verður ábyrgdarøkið  Debitor  valt. 

Rokningarnar verða skrásettar í eini sokallari bekt (Batch), sum kann samanberast við eitt umslag, har tú leggur eitt ávíst tal av rokningum í. Henda bekt kann 
til eina og hvørja tíð verða leitað framaftur fyri at kanna rokningarnar, sum eru skrásettar í bektini.  

Í vindeyganum Navigator velur tú  Skráset => Rokningar 

 

 
Transaction Batches  
 
1. Source:  Trýst  [F9] – Yvirlit yvir stovn/stovnsnr. 

2. Batch Sources:  Vel stovn/stovnsnummar 
3. Batch Date:  = Fakturadato 
4. GL Date:  = Bókingardato í finans 
5. Period: Verður ásett útfrá GL Date 
6. Status: New – eigur at vera sjálvsett 
7. Comments: Egnar viðmerkingar 

 
8. Totals 

a. Count: Tal av rokningum, sum vit skulu 
skriva í bektini (Batch). 

b. Amount: Samlað upphædd fyri allar 
rokningar í bektini. 
 

9. Transactions: Við at trýsta á knøttin kemur tú 
víðari til næsta skrásetingar vindeyga. 
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Transactions 
 
1. Bill To 

a. Name:  Trýst  [F9] – Yvirlit yvir kundar 
b. Skriva navn á kunda í leititeigin – Brúka 

%-teknið.  
c. Trýst á knøttin [Find] 
d. Number:   Kennir tú kundanummarið, 

kanst tú skriva tað í teigin og trýsta á 
[Tab]. Tá er ikki neyðugt at útfylla Name-
teigin. 

e. Location: Hetta er nummar á adressu. 
Um kundin hevur fleiri adressur, so er 
neyðugt at velja eina. 

 
2. Payment Term: Gjaldstreytir sum skipanin setir. 

Tú kanst broyta hetta. 

 
3. Line Items: Við at trýsta á knøttin kemur tú 

víðari til næsta skrásetingar vindeyga. 

 
Trýst á [F9] ella á [Ctrl + L] fyri at fáa navnayvirlitið Customers fram. 
Um tú ikki ert sikkur í hvat rætta navnið er ella um ein persónur møguliga hevur millumnavn, kanst tú brúka %-teknið í smb. við leitingina. 
  

Dømi: 
 

Vit skulu finna: Vit leita soleiðis: Úrslit av leitingini: 

 BRYNLEIF POULSEN BRYNLEI%POULS% BRYNLEIF JOHN POULSEN 
 BILVERKSTAÐIÐ %BIL%VERKSTAÐ% SP/F BIL- OG MASKINVERKSTAÐIÐ 
 SMYRIL LINE %SMYR%LIN% P/F SMYRIL-LINE 

P/F SMYRIL LINE (FAS) 
SMYRIL LINE CARGO EXPRESS 

 TURID JACOBSEN T%URI%JA%OBSEN% THURID JACOBSEN 
TURID JACOBSEN 
TURIÐ WINTHER JACOBSEN 
TURIÐ JAKOBSEN 
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Lines 
 

1. Num:  Linjunummar er sjálvsett. 
2. Item:  Teigurin verður ikki nýttur. 
3. Description:  Vørunavn/-lýsing. 
4. UOM:  Eind – ikki neyðugt at skráseta. 
5. Quantity:  Nøgd. 
6. Unit Price:  Eindarprísur. 
7. Amount:  Upphædd  (= Nøgd x Eindarprís) 
8. Tax Classification:  MVG – Um mvg skal 

roknast av vøruni, skal  MVG  standa í 
teiginum. Um einki mvg er á, skal teigurin 
vera tómur. 

9. Goym við [F10] ella [Ctrl+s]. 
10. Trýst á [PílNiður] fyri at skráseta næstu 

vørulinju. 
11. Distributions: Við at trýsta á knøttin kemur tú 

til konterings-vindeygað. 
 

 

 

Tað eru tvey sløg av vørulinjum:  1.  Standard vørulinjur (Standard Memo Lines), sum eru frammanundan defineraðar vørulinjur og 

     2.  Manuelt skrásettar vørulinjur 
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Lines:  Standard vølulinja 
 

1. Trýst á [F9] í Description-teiginum. 
2. Innset  %-teknið  í  Find-teigin og trýst á 

knøttin  [Find]. Tú fært tá allar vørulinjur 

fram. 
3. Fyri at leita ávísa linju fram, leita tá uppá 

vøruheiti ella part av hesum – brúka  
%-teknið. 
Dømi:  %skeið% - úrslitið sæst  niðanfyri. 

 

 
 

 

 
Lines:  Manuell vørulinja 
 

1. Skriva vørutekstin í Description-teigin. 
2. Innset nøgd og eindarprís og trýst á [Tab]. 
3. Innset  MVG  í  Tax-teigin. 
4. Goym við [F10] ella [Ctrl+s]. 

 

5. Trýst á knøttin  [Distributions] fyri at koma til 

konterings-vindeygað. 
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Distributions – Konteringar 
 

1. Innset stovnsnummar í fyrsta teigin. 
2. Innset  StRk-nummar í næsta teigin  ella  

trýst á [F9] í teiginum og trýst síðan á 2-talið 

(ikki klikkja í Find-teigin fyrst). Tú avgreinsar 

teg nú til tær StRk-kontur sum byrja við 2 – 
t.v.s.  sølukontur. 

3. Innset restina av konteringini og trýst síðan 
á  [OK]. 

 
Allir teigarnir í konteringsvindeyganum skulu verða 
útfyltir. Hevur tú ikki ávísa kontering til teigin, set so 
fýra null  (0000)  í teigin. 
 

 

 

 
Ein vørulinja - fleiri konteringar 
 

Konteringin av einari vørulinju kann býtast sundur í 
fleiri konteringar.  
 
Ein prosentsatsur kann verða settur í teigin "%", ella 
upphæddin verður skrivað í teigin Amount.  
 
Myndin er eitt dømi, har ein vørulinja er býtt sundur í 
tvær ymiskar konteringar 
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Lines 
 

Vit hava nú skrásett tvær vørulinjur og báðar eru 
konteraðar.   
 

Fyrsta linjan er ein standardlinja, sum verður 
konterað automatiskt.  
 

Onnur linjan er ein manuelt skrásett linja, sum vit 
kontera sjálvi.  Linjan varð konterað á tvey ymisk 
støð. 
 

MVG’ið á linju tvey, verður konterað automatiskt. 
 

Ovast í vindeyganum hava vit samanteljingar (Total) 
fyri allar linjur. 
 

 Trýst á x’ið uppi í høgra horni á vindeyga-
num ella á [Shift+PageUp] fyri at koma til 
Transactions-vindeygað. 

 

 

 

 

Strika linju 
 

Ein linja kann strikast við at stilla vísaran (markørin) 
á linjuna og síðan fara upp á verktoyslinjuna og 
trýsta á blýantin við viskileðri (Clear Record).  
Hetta strikar tó bara linjuna av skíggjanum, so um 
linjan frammanundan er goymd,  fært tú hana 
framaftur við at trýsta á [Ctrl+F11]. 
 
Skal linjan eisini strikast úr databasuni, skalt tú 
ístaðin trýsta á reyða  x’ið (Delete) og síðan goyma 
aftaná.  Um tú nú trýstir á [Ctrl+F11] kemur linjan 

ikki framaftur. 
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Transactions – Ger rokning liðna 
 
Fyri at rokningin skal kunna skrivast út, síggjast aftur 
undir “Fyrispyr uppá kontu hjá kunda” ella fyri at 
bókingarnar skulu kunna síggjast aftur í finans-
bókhaldinum, skal rokningin verða gjørd liðug 
(Complete). 
 
Rokningin verður gjørd liðug í vindeyganum 
Transactions. 
 

 Trýst á knøttin  [Complete]. 
 

 

 
Transactions 
 
Rokningin er nú liðug, burtursæð frá at einki skjal er 
viðheft. Knøtturin  [Complete] er broyttur til  
[Incomplete].  
So leingi sum knøtturin er aktivur, kanst tú, við at 
trýsta á [Incomplete] fara inn á rokningina aftur at 
gera rættingar. 
 
Fakturanr. (Transaction Number): 103020000091 
 
Samanteljingar fyri rokningina síggjast undir  
Balance Due. 
 
Gjaldstreytir og falldagur síggjast ávíkavíst undir 
Payment Term og Due Date. 
 

More (Skiljiblað): Her kann man seta inn fylgiseðla-, 
journal- ella málnummar. Eisini kann viðmerking 

gerast til rokningina.  
 
Distributions: Við at trýsta á knøttin kanst tú síggja 
allar konteringar fyri rokningina. 
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Allar konteringar fyri rokningina 
 
Til ber at rætta skeivar konteringar í hesum 
vindeyganum, eisini eftir at rokningin er Complete. 
Tá rættað verður, skal man goyma aftaná.  
 
Í teiginum GL Posted Date sæst um bókingarnar eru 
yvirførdar til finansbókhaldið. Ger man rættingar 
eftir hetta, ger skipanin tvær nýggjar konterings-
linjur tá goymt verður.  Onnur linjan er afturføring 
av skeivu konteringini meðan hin er rættingin. 
 
Kolonnan  Class  vísir slag av linjum.   
 

Receivable:  Samlikonta fyri debitorar. 
 

Revenue:  Inntøkukonti. Hetta er konteringin fyri 
vørulinjurnar. 
 

Tax:  MVG 
 
Í linjuni  Receivable  kunnu broytingar bert gerast til 

teigarnar frá Stað og aftireftir. Stovnsnummarið 
og StRk-konteringin skal ikki rørast. Um hetta 
verður broytt, so stemmar ikki millum finans- og 
debitor-modulið! 

 

MVG-skrásettir stovnar skulu bóka mvg’ið á StRk  0833 (Útgangandi mvg).  MVG-uppgerð skal tá latast inn til TAKS kvartárliga. 

 

 

 

 

 Skal ikki broytast ! 
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Fylgiseðlanr. og viðmerkingar til rokningina 
 
Skiljiblaðið More 
 
Purchase Order Number:  Fylgiseðla-, journal-, 
málnummar ella líknandi kann setast í teigin. 
 
Special Instructions:  Tað, sum verður skrivað í 
teigin, kemur við á rokningina, t.d. hvør hevur 
umbiðið. 
 
Comments:  Tað, ið verður skrivað í teigin, sæst 
aftur undir kontufyrispyrjing uppá kunda. 
 
Verktoyslinjan:  Her finna vit ymisk amboð m.a. gula 
diskin, sum verður brúktur til at goyma við og klipsið 
(Attachments), sum er til at viðhefta skjøl við.  
 
Viðheft skjøl skulu hava formatið  Tif (Tiff)  ella  PDF. 
 

 Trýst  á  [Attachments] fyri at viðhefta skjøl. 
 

 

Viðheft skjøl kunnu t.d. vera skjøl í smb. við givið ferðaforskot ella skjøl, sum vísa útrokningar fyri upphæddirnar á rokningini o. o. viðkomandi skjøl. 
Fylgiseðlar, sum bert vísa tað sama, sum stendur á rokningini, er ikki neyðugt at hefta við. Formatið á skjølunum skal vera tif (tiff) ella pdf. 
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Mynd  1 
 

 
Mynd  2 
 

 
Mynd  3 
 

 
Mynd  4 

 
Attachments 
 

1. Trýst á [Tab]. 
 
Mynd 2 kemur á skíggjan. Mynd 3 skal eisini 
koma fram, men onkuntíð verður man 
noyddur at velja hana frá startlinjuni. 
 
 
 
 

 
2. “Has the file been uploaded successfully?”  

kemur á skíggjan.  
Bíða við at trýsta á nakað enn, fær fyrst til 
mynd 3 fyri at leita eftir skjalinum! 
 
 
 

 
3. Trýst á [Gennemse - Browse] fyri at leita eftir 

skjalinum. 
 
Um vindeygað ikki kemur fram, ger so sum 
víst niðanfyri. 
 
 
 
 
 
 

4. Halt markørin á tann browsaran, sum tú 
brúkar, Firefox ella Internet Explorer og vel 
tað síðsta vindeygað  (GFM Upload Page), 
sum kemur fram omanfyri.  Ger síðan sum 
tað stendur undir punkti  3. 
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Vælg fil til overførsel 
 

 Vel rætta skjalið og trýst á  [Åbn]. 
Ella “dupult klikka” á fíluna 

 

 

 

 
File Upload 
 

 Trýst á knøttin  [Submit]. 
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Confirmation 
 
Eini boð koma á skermin um at fílin er uploada. 
 

 

 
 

 
Decision 
 
Has the file been uploaded successfully? 
 

 Trýst á knøttin  [Yes]. 
 

 

 

 

 
Attachments 
 
Fílnavnið sæst nú í teiginum  File or URL  (28985.tif). 
 
Tú kanst opna skjalið við at trýsta á knøttin 
[Open Document]. Kemur skjalið ikki fram, kann tað 
vera tí at tað manglar ein skjalaframvísari á telduni. 
Tosað við tykkara telduvørð um hetta. 
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Transactions 
 
Rokningin er nú liðug. Skulu fleiri rokningar skrivast, 
trýst so á  [PílNiður], so tømast teigarnir og tú kanst 
byrja av nýggjum við at leita næsta kunda fram, sum 
skal hava rokning, ella.... 
 

 trýst á x’ið uppi í høgra horni á vindeyganum 
ella á [Shift+PageUp] fyri at koma til 
vindeygað Transactions Batches. 

 
 

 
 

 

 
Transactions Batches 
 

Í teiginum Name síggja vit bektnavnið  (38). 
 
Undir Totals / Actual síggja vit at tað er ein rokning í 
bektini og at samlaða upphæddin er  kr.  8.749,81 
 
Um fleiri rokningar eru í bektini, kann man fara inn á 
Transaction Summary fyri at kanna eftir um allar 
rokningarnar eru  Complete. Er ein rokning ikki 
Complete, kann hon ikki verða útskrivað og hon er 
ikki við í bókhaldinum. 
 
Trýst á [F4] fyri at koma út á høvuðsvalmyndina. 

 


