Microsoft Dynamics NAV

Kundkontoutdrag
I Sverige är det vanligast att skriva ut Kundreskontralista och sen eventuellt också generera
betalningspåminnelser och räntefakturor för de som är dåliga betalare. Utomlands jobbar man
istället mycket med kontoutdrag till kund (ungefär som vi brukade få från banken varje månad innan
internetbanken och det sk papperslösa samhället). Kontoutdrag är inte så tokigt att använda då och
då eller generellt för alla kunder beroende på bransch och vilken relation man har till sina kunder. Så
här gör du kontoutdrag för en eller flera kunder. Alternativet att kopiera reskontratransaktioner till
Excel hoppar vi, men det är ju också en möjlighet för intern kontroll eller snabb kundkommunikation.
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Det är min förhoppning att du har nytta av den erfarenhet som ligger bakom dessa skrivna ord och infogade bilder för att på
så vis minska din egen arbetsbörda och slippa trampa på onödiga minor. Ökad kunskap ger dig möjlighet att bidra till högre
lönsamhet och kvalitet för ditt företag.
Hör gärna av dig och berätta om denna manual har varit en hjälp på vägen.
Mvh,
Joakim Hansson

Navisionaire
Strömstarevägen 39
434 95 Kungsbacka

Mångfaldigande av innehållet i detta material, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande
av Navisionaire.
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Inledning
Det är inte så mycket att tänka på egentligen. Kontoutdraget skriver ut kundreskontratransaktioner
för en viss period som du bestämmer själv, tex januari månad, och du får då IB som en siffra överst i
Saldo-kolumnen, sen januaritransaktioner (öppna och stängda) och en total per siste januari. Du har
också möjlighet att välja att visa alla förfallna transaktioner som då kommer på egen sektion längre
ner i rapporten (även jättegamla öppna fakturor) samt om du vill ha ålderssammandrag per månad
eller kvartal. Om en kund har ovanligt många transaktioner så kan rapporten bli flera sidor.
Det kan också vara bra att känna till följande inställning på kundkortets betalningsflik.
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Kontoutdrag
Rapporten finns under Ekonomi – Kundreskontra – Dokument alternativt under Försäljning –
Dokument om ni har äldre Navision version. OBS! inte under Rapporter mao där jag själv är och letar
ibland... Sätt önskade filter och förhandsgranska eller skriv ut.

På nästa sida får du ett exempel av utskrift. Ursäkta demodata i vanlig ordning.
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