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1. Generelt / Overblik 
Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet.  Med kreditormodulet behøver du 

kun at have fat i dine regninger én gang. Kreditormodulet betyder, at dine fakturaer automatisk 

bliver bogført korrekt på fakturadagen, og ikke som det normalt sker på betalingsdagen. 

Når kreditordialogen aktiveres vises det nederst i kassekladden, og kan tilgås efter behov, blandt 
øvrige posteringer. 

Kreditorer kan oprettes direkte fra kassekladden, og anvendes umiddelbart. 

Oplysninger for en kreditor, kan indeholder en flettefunktion, for smart tast af hhv. betalings ID og 

posteringstekst. 

 

1.1. Før du starter 
Tilret kontoplanen med standard-kontonavne i kolonnen ”Kreditorkonto”  

Der skal oprettes standard-kontonavn til  

• Samlekonto for kreditorer (En status-konto i gruppen Kortfristede kreditorer) 
• Betalingskonto (Bankkontoen) 
• Varekøbskonti. Opret de konti, som normalt benyttes til postering af varekøb (forbrugsvarer, 

teknik, husleje, mfl.) 
 

Er der flere firmaer, skal der standard-kontonavnene oprettes i alle firmaer. Vær omhyggelig med at 
stave standard-kontonavnene helt ens i alle firmaer. 

Standard-kontonavnene gør, at kreditoren kan benyttes i på tværs af firmaer.  

 

Opret dine almindeligt brugte kreditorer. Flere kreditorer oprettes løbende efter behov. 

 

2. Arbejdsgangen 

2.1. Ved modtagelse af fakturaen 
• Indtast fakturaen i kreditor-billedet 

• Indtast fakturaen i netbanken 

• Arkiver fakturaen 

o Hvis på papir, sæt den i bilags-mappen 

o Hvis du bruger elektroniske bilag, importer den i bogføringens mediecenter, og træk 

den ned på den bogførte linje 

2.2. Ved betaling 
Én gang om ugen, eller efter behov: 

• Betal fakturaer i Bogføring/Kreditor/Betaling…. Dine betalinger kan endnu ikke ses i 

bogføringsbilledet. 

• Betal fakturaer i din netbank 
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2.3. Afstemning 
Når du på bankens kontoudtog kan se, at fakturaen er betalt: 

• Gå i Bogføring/Kreditor/Afstemning og afstem de betalte fakturaer. 

Betalingerne kan nu ses (indlæses med Crtl-J) i bogføringsbilledet. 

 

3. Kreditor og kassekladde i samme skærmbillede 
 

 

 

Bemærk genvejene: 

½ - søger kreditor. Kreditordialogvinduet bliver automatisk åbnet og markøren står 
klar i kontonummerfeltet for kreditorsamlekonto. 
 

Ctrl + - Kalder redigeringsvinduet for kreditorer. Her rettes, oprettes og slettes 
kreditorer. 

 

Ny tom kreditorpost. Sletter evt. indtastede oplysninger i dialogvinduet. 

Opret/overfør kreditorpost til kassekladden. Sker også ved ENTER/TAB i beløbsfeltet. 

Samme funktion som Ctrl + 
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4. Vedligeholdelse af kreditorer 
 

Kaldes kreditorkartoteket uden der først er valgt en bestemt kreditor, vises stamkortet for 
kreditorer uden oplysninger. Modsat vises oplysninger på den valgte kreditor, der kan 
redigeres umiddelbart. (som på F4 - Patientforsiden) 

 

 

Opret ny kreditor 

Slet kreditor 

Gem kreditor 

Fortryd ændringer 

Søg kreditor 

 

4.1. Smart generering af betalingsID 
Hvis kreditors IT system generere betalings ID på fakturaen, ud fra en kombination af ens EGET 
kundenummer hos kreditor samt fakturanummer, kan DentalSuite kreditorsystemet selv beregne 
betalingsID-linjen, blot ved at angive fakturanummer.  

Hvis betalings ID er sammensat af FAKTURANR + KUNDENR, angives følgende i linjen: 
[FAKTURANR]0123456 

Indtast kreditors oplysninger, betalingsoplysninger (bank eller FIK) 
og posterings-oplysningerne. Brug standard-konti oprettet i 
kontoplanen. 

Hvis du angiver en forkortelse på kreditor, kan den bruges når 
fakturaer indtastes. 

Brug evt. flettefeltet for fakturanummer [FAKTURANR] i 
posteringsteksten. 
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Bemærk at kundenr. måske skal være foranstillet et antal 0’er alt efter længden af nummeret og alt 
efter placeringen af fakturanr. i betalings ID linjen. Husk at det er det sidste ciffer der beregnes af 
DentalSuite. 

 

4.2. Standard-konti 
Standardkonti kan ikke vælges før, de er navngivet i den/de enkelte kontoplaner. Dette er 
nødvendigt for ikke at skulle oprette samme kreditor for hvert firma der er oprettet i DentalSuite. 

 

 

Hvis man skal anvende kreditoren i flere firmaer, skal man huske på at kreditorkontonavnet skal 
være det samme i de enkelte firmaers kontoplaner. 

Standard konti er dog ingen forudsætning for at anvende kreditordialogen i kassekladden. Hvis du 

ikke indtaster en standard-konto på kreditoren skal du blot selv vælge et kontonummer, hver gang 

du indtaster fakturaer fra den pågældende leverandør. 

4.3. Posteringstekst 
For at lette registrering af en kreditorpost, kan man vælge at lade DentalSuite foreslå en standard 
posteringstekst. Teksten kan kombineres med en flettekode der indsætter fakturanummer. 

Eksempel: Plandent faktura [FAKTURANR] 
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5. Indtastning af faktura 
Når der indtastes en regning fra en kreditor, kan det vælges at indtaste hele regningen (alle linjer på 
regningen) som en postering, eller det kan vælges at dele regningen op i flere posteringer. 

 

Her er en faktura fra Plandent indtastet. Fakturanummeret indsættes automatisk i 

”Modtagerbesked” og ”Posteringstekst”. Betalingsdatoen beregnes også automatisk ud fra 

kreditoroplysningerne. 

Indtastningen resulterer i følgende postering: 

 

Bemærk, at posteringen er bogført. 

 

5.1. Flere linjer 
Modtager man en faktura, som ønskes bogført på flere udgiftskonti, indtastes først en kreditorpost 

på hele beløbet, - men med blankt eller nul i ”Kontonummer” under Linjeoplysninger. 

 

Herefter indtastes de forskellige del-linjer, - men kun i Linjeoplysninger. Hovedoplysningerne er 

inaktiveret for indtastning, når fakturaen ikke stemmer. 

 

og  
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Bemærk, at linjerne i selve bogførings-vinduet ikke er bogførte (grønne) endnu. Det sker først, når 

fakturaen stemmer. 
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6. Betaling 
Én gang om ugen eller efter behov skal fakturaerne sættes til betaling. Det sker i menupunktet 

Kreditor/Betaling… 

 

Marker den eller de fakturaer, der skal betales ved at dobbeltklikke på linjen eller tryk på 

mellemrumstasten. Du kan ændre beløb og betalingsdato (dog ikke til før d.d.) 

Ved tryk på <Del> krediteres linjen, - beløbet bliver negativt og vises rødt. 

Hvis fakturaens betalings-dato er overskredet, vises datoen med rødt. 

Når du har valgt, hvilke fakturaer, som skal betales, trykkes på knappen ”Betal” 

Bemærk, at de betalte fakturaer forsvinder fra betalingsbilledet, men fremkommer ikke som 

bogførte linjer i bogføringen før du har foretaget en afstemning. 

Betalingsbilledet er forberedt til automatisk overførsel af betalings-fil til netbank. 
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7. Afstemning 
Når betalingen kan ses på kontoudtog fra banken, afstemmes betalingerne i DentalSuite i 

menupunktet Kreditor/Afstemning 

 

De ønskede linjer kan markeres (grøn) ved dobbeltklik eller mellemrumstasten. Inden linjen 

markeres, kan Beløb og Dato rettes. Beløbet rettes, hvis du ved en fejl har betalt et andet beløb via 

netbanken, end du har indtastet i Betalingsbilledet. Datoen rettes til datoen, hvor beløbet er trukket 

på bankkontoen. 

Du kan vælge, hvilke poster der vises ved at indtaste kriterier nederst i billedet. 

Når du har valgt linjer afstemmes ved at trykke på knappen ”Afstem”. Betalingerne vises nu som 

bogførte poster i bogføringsbilledet, hvis de indlæses med Crtl—J. 
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8. Lister 
 

8.1. Forfaldsoversigt 
I menuen Kreditor/Forfaldsoversigt vises et skærmbillede med skyldige poster fordelt på  

• Allerede forfaldne, vises med rødt 

• Forfaldne de næste 4 uger 

• Forfaldne om mere end 4 uger.  

Fra begyndelsen vises én linje for hver kreditor. 

 

Linjer kan foldes ud og ind ved dobbeltklik eller med mellemrumstasten på hver kreditors hovedlinje. 

 

Oversigten kan udskrives med linjerne foldet ud eller ind som de fremstår i skærmbilledet. 

8.2. Kreditorliste 
I menuen Kreditor/Kreditorliste vises et skærmbillede med poster på de forskellige kreditorer, der 

har været fakturaer på.  

Fra begyndelsen vises én linje for hver faktura. Hvis der er flere posteringer på en faktura, vises den 

med fed skrift. 
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Linjer kan foldes ud og ind ved dobbeltklik eller med mellemrumstasten på hver fakturas hovedlinje.  

 

I bunden af skærmbilledet er en række felter, som kan bruges til at begrænse posterne. Hvis man 

f.eks. søger efter poster på en faktura, kan man indtaste fakturanummeret i tekst-feltet og trykke på 

”Søg”.  

 

Oversigten kan udskrives med linjerne foldet ud eller ind som de fremstår i skærmbilledet. 
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9. Kreditnota 
Hvis en faktura kun er delvist udlignet, kan en kreditnota på restbeløbet laves direkte i Betalings-

billedet ved at trykke <Del> på linjen med restbeløbet. 

Hvis fakturaen er betalt helt og der alligevel modtages en kreditnota på nogle varer, kan du danne 

en egentlig kreditnota ved at indtaste et negativt beløb i beløbsfeltet hvor du normalt indtaster 

almindelige fakturaer. Husk at sætte betalings-datoen til d.d. 

”Betaling” af kreditnotaen sker i Betalingsbilledet, når du kan se, at din leverandør har indsat 

beløbet på klinikkens bankkonto. Ret betalingsdatoen til d.d. og dobbeltklik på linjen med det 

negative beløb. Der vises nu et negativt (rødt) beløb. Tryk ”Betal” og kreditnotaen er udlignet og 

bogført. 

 

 


