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Brug af udvidede tekster på 
salgsfaktura / E-bilag 

 

1 Introduktion / beskrivelse af funktionalitet 

I mange tilfælde er det relevant at tilføje én eller flere tekstlinjer til én eller flere 

fakturalinjer. Dette fungerer fint, når faktura sendes til debitor som papirfaktura. 

Sendes faktura som E-bilag sker desværre det, at alle tekstlinjerne samles i én 

klump på den elektroniske faktura. Dette sker under punktet ”Yderligere oplys-

ninger”: 

 

 

 

 

Såfremt der tilknyttes tekstlinjer til flere fakturalinjer og/eller der tilknyttes flere 

tekstlinjer til samme fakturalinje kan dette gøre det uoverskueligt for modtager 

at læse den medsendte tekst. 

Denne quickguide viser hvordan brugen af Navision funktionaliteten ”Udvidede 

tekster” gør det muligt at tilknytte tekstlinjer til fakturalinje, hvor de tilknyttede 

linjer – på E-bilaget - ikke samles under ét punkt, men fastholdes under den en-

kelte fakturalinje. 

NB: vær obs. på at funktionaliteten vedr. udvidede tekster kun er relevant for 

fakturaer, der oprettes i Navision Stat. Funktionaliteten kan ikke uden videre 

overføres til fakturaer oprettet i EASY-A / SIS.    
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1.1 Forbered relevante finanskonti på brug af ”udvidede 
tekster” 

 
Funktionaliteten ”udvidede tekster” skal opsættes for hver enkelt af de finans-
konti, der er relevante ved salgsfakturaer. 
 
Opsætningen sker via finanskontokortet: 
 

 
 
Fremgangsmåden er som følger: 
 

1.1.1 Opsætning for manuel tildeling af tekstlinjer til fakturalinje  

 
Via knappen Konto/Udvidede tekster opsættes det antal tekstlinjer, der ønskes 
mulighed for at kunne tilknytte en faktura linje vedr. den pågældende finanskon-
to. Tekstlinjer der ikke anvendes kan efterfølgende nemt slettes på faktura. 
 
I eksemplet herunder tilknyttes 3 tekstlinjer til finanskonto 118004: 
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Sæt flueben i feltet ”Alle sprogkoder” 
 

1.1.2 Opsætning for automatisk tildeling af tekstlinjer til fakturalinje  

 
Via feltet ”Automatisk udv. tekster” på finanskontokortet kan Navision sættes 
op, så de udvidede tekster defineret under punkt 1.1.1 automatisk tilføjes en 
fakturalinje vedr. finanskonto 118004: 
 

  
 
 
Sæt et flueben i feltet for at Navision automatisk tilføjer tekstlinjer til fakturalin-
jer vedr. finanskonto 118004. 
 
Såfremt der er valgt Automatisk udvidede tekster og finanskontoen også anven-
des ved købsfakturaer, kan det være relevant at fjerne opsætningen vedr. udvi-
dede tekster for købsrelaterede dokumenter. Dette gøres ved at vælge fanebla-
det ”Køb” og fjerne alle flueben: 
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1.2 Tildeling af udvidede tekstlinjer i praksis 
 
Tildeling af opsatte tekstlinjer til en fakturalinje sker via knappen Funkti-
on/Indsæt udv. tekster i fakturabilledet: 
 

 
 
 
 Resultatet ser ud som følger: 
 

 
 
 
Herefter skrives den ønskede tekst i en eller flere af de tildelte tekstlinjer, hvor-
efter ”ubrugte” tekstlinjer slettes med F4. 
 
Såfremt man har valgt Automatisk udvidede tekster vil tilføjelse af tekstlinjer ske 
automatisk efter valget af finanskonto 118004. 
 
 


