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Kontrolmuligheder vedr. 

kreditorbetalinger 



Kontrolmuligheder vedr. kreditorbetalinger 

 Kontrol muligheder i Udbetalingskladde 

• Rapport: Tjek original dokument (Sammenlign poster i 

udbetalingskladde med originale fakturabilag i Indbakken)  

• Udbetalingskladde. Bogføring / Tjek original dokument 

• Nye visningsmuligheder i 5.2 
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Kontrolmuligheder vedr. kreditorbetalinger 

• Kært barn har mange navn 

• Tjek original dokument 

• Sammenlign udbetalingskladde med originale fakturabilag i 

indbakken 

• Check Kladde mod IndBakke 

 

 

• Skoler med Ibistic! 
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Kontrolmuligheder vedr. kreditorbetalinger 

• Tjek original dokument 

• Indgående E-bilag 

• Forudsætter at E-bilag er behandlet 

 i ”Indgående Købsdokumentkladde” 
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Kontrolmuligheder vedr. kreditorbetalinger 

• Tjek original dokument 

• Manuelle fakturaer 
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Kontrolmuligheder vedr. kreditorbetalinger 

• Forretningsgang / Indgående E-bilag 

• Tjek af original dokument (mod udbetalingskladde) skal ske af både 

1. og 2. godkender 

• 1. godkender tjekker at den person, som har bogført købsbilag, ikke 

har ændret i betalingsoplysninger fra det indgående E-bilag inden 

bogføring (sammenfald af bogfører og 2. godkender) 

• 2. godkender tjekker at 1. godkender ikke i udbetalingskladden (efter 

udskrift af ”Tjek original dokument”) eller inden bogføring af 

købsbilag har ændret i betalingsoplysninger (sammenfald af bogfører 

og 1. godkender)  

• NB: 2. godkender kan ikke rette i betalingsposter godkendt af 1. 

godkender UDEN at disse ændrer status til VALID 

• NB: Denne procedure forudsætter at de indgående E-bilag 

behandles i ”Indgående Købsdokumentkladde” i Navision Stat! 
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Kontrolmuligheder vedr. kreditorbetalinger 

• Forretningsgang / Manuelle fakturaer  

• 1. godkender udskriver ”Tjek original dokument” specifikt for 

manuelle fakturaer med betalingsoplysninger fra Udbetalingskladden 

• 1. godkender sammenholder betalingsoplysninger på ”Tjek original 

dokument” for de manuelle fakturaer med ditto på manuelt bogført 

faktura (sammenfald af bogfører og 2. godkender) 

• 2. godkender udskriver ”Tjek original dokument” specifikt for 

manuelle fakturaer med betalingsoplysninger fra Udbetalingskladden 

• 2. godkender tjekker at 1. godkender ikke i udbetalingskladden (efter 

udskrift af ”Tjek original dokument”) eller ved bogføring af købsbilag 

har ændret i betalingsoplysninger (sammenfald af bogfører og 1. 

godkender  

• NB: 2. godkender kan ikke rette i betalingsposter godkendt af 1. 

godkender UDEN at disse ændrer status til VALID 
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Kontrolmuligheder vedr. kreditorbetalinger 

Kontrol muligheder i Udbetalingskladde 

• Rapport: Specifikationsliste 

• Udbetalingskladde. Bogføring / Specifikationsliste 

 

 

 

 

 

 

• Rapporten specificerer de enkelte poster i udbetalingskladden. 

Rapporten er inddelt i sektioner og der er mulighed for at bestemme, 

hvad der skal vises i rapporten 
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Kontrolmuligheder vedr. kreditorbetalinger 

• Ny rapport: ”Check købsdokument med betaling” 

• Menusti: Økonomistyring / Gæld / Rapporter 

• Rapporten sammenholder  

• betalingsoplysninger fra E-bilaget med  

• betalingsoplysninger som kreditorposten er bogført med 

• Rapporten vil kunne udskrives efter bogføring af udbetalingskladden 

 

26-06-2013 9 


