
Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Kan det betale sig ? 

Opkrævning for undervisning af 
elever/kursister 

 

Skal det ske i Navision eller i 
EASY-A? 

 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-
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"Formatering". 
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"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Kan det betale sig ? 

Vælger du Navision, så skal du: 
•Oprette og vedligeholde alle debitorer uanset 
om de er elever, kursister, arbejdsgivere, 
kommuner, jobcentre mv 

•Oprette alle kontostrenge 

•Oprette de enkelte fakturaer med de 
nødvendige fakturalinjer med kontering og 
manuelt beregnede beløb - elev for elev 

 

  

 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Kan det betale sig ? 

Vælger du EASY-A, så skal du: 
•Oprette og vedligeholde nogen af 
debitorerne  d.v.s. kommuner og jobcentre 
(indtil videre *)   

•Genbruge alle kontostrenge som forinden er 
oprettet i Navision 

  
*) Vi kan snart bruge arbejdsgiverkartoteket med EAN-nr i EASY-A til 
kommuner og jobcentre !! 
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forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 
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tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-
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1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Kan det betale sig ? 

Vælger du EASY-A, så skal : 

• TMK være udfyldt på A326 Hold –> Åben 

uddannelse: ÅBNUD, AMU: FKAL mv. 

 

•ÅE-rekvirent = UVM,  kun deltagerbetaling 

•ÅE-rekvirent UVM,  alle gebyrer 

 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 
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grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Kan det betale sig ? 

Vælger du EASY-A, så skal du oprette: 

•A421 Lokale gebyrtyper – sæt kontering på, gerne 
flere af dimensionerne  

•A422 Gebyrer for aktivitet – alle beløb udregnes 
automatisk 

•A424 Opkrævning for aktivitetsplacering – 
beløbene nedarves på den enkelte elev 

 

NB: A421 og A422 skal oprettes for at få beløb automatisk på 
B159 – hvorfor så ikke genbruge det til opkrævningerne!!  
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Kan det betale sig ? 

 Ny rutine/rækkefølge ved holdoprettelser: 

•A326 Hold 

•A335 Skolefag på hold 

•A422 Gebyrer for aktivitet 

•B159 Udbudsoplysninger for hold 
 

•Ledige GVU-elever skal ikke have ”GVU-elev” i feltet 
”Betaler” på holdplaceringen (A702/B702) 

•Gebyrlinjer med 0 kr. slettes (man kan søge på beløbet 
”0” på A424) 

•UMO skal være indlæst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 
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tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 
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grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Kan det betale sig ? 

Lige en ekstra fordel: 

Når opkrævningslinjerne 

er oprettet på A424 så kan 

du udskrive R065 og sende  

til Jobcenter eller kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Kan det betale sig ? 

Lige et ekstra hint til de skoler som absolut ikke har 
køreteknisk anlæg (handelsskoler, landbrugsskoler og SOSU-

skoler): De lokale gebyrtyper til køreteknisk anlæg kan med 
fordel rettes sådan så slipper du for at skulle slette 
gebyrlinjerne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 
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dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Kan det betale sig ? 

Konteringen skal ændres så de enkelte elever/kursister 
bogføres på de korrekte konti – uanset om det er EASY-A 
eller Navision du bruger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Kan det betale sig ? 

Valget er dit – måske også lidt dine 
kollegers  
 

•Årselevindberetningen på ÅU og AMU er tæt knyttet 
sammen med opkrævningerne og deres betaling 

•Opkrævninger til Jobcentre og kommuner genbruger 
allerede automatisk udregnede beløb i EASY-A 

 

- Så vælger du noget andet efter dette indlæg 
end du er vant til ??  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


