Microsoft Dynamics NAV

Kontoanalys
Nya användare frågar ofta efter kontoanalys, verifikationslista, grundbok eller huvudbok. De är vana
vid att skriva ut en rapport när de vill analysera en bokning/verifikat för att se vilka konton och
belopp som bokfördes. Ibland är det felsökning som gäller men ganska ofta vill man se hur det
bokfördes sist för att sedan göra ny likadan bokning ett år senare eller liknande. I startutbildningarna
visas ofta lite snabbt den käcka analysera-knappen, men tillkommande anställda får sällan denna
information. I detta tips visas några grundläggande exempel.
OBS! i gamla Navision ser det annorlunda ut. Leta efter knappen ”Analysera” ner till höger i fönstret.
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Kontoanalys
Gå helt enkelt till Kontoplanen. Ställ dig på önskat konto och gå in i transaktionerna bakom (Ctrl+F5 i
gamla Navision eller Ctrl+F7 om ni har senare NAV version). Notera att du själv kan sätta egna filter
på tex datumintervall när du skall felsöka eller hitta just den transaktion du letar efter. Ibland räcker
det så här och du behöver inte gå vidare, men om du vill se konteringen så gå vidare till nästa punkt.

Verifikationsanalys
Konstigt namn…känns som jag hittade på det själv ;-) Nåväl, ställ dig på den transaktionsrad som du
vill analysera, dvs se den historiska bokföringsordern för just det verifikationsnumret. Detta är inte
att förknippa med Historik – Bokförda journaler. En bokförd journal kan ju vara bokförd i mars med
bokföringsdatum per siste december och en uppsjö verifikationsnr i samma journal som sedan kom
ut på papper i en grundbok när man bokförde och skrev ut. Verifikationsanalys kommer nedan och
notera att bokningen gjordes via redovisningsjournal inklusive moms (dvs två transaktionstyper).
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Analysera Bokförd leverantörsfaktura
Det fina med analysfönstret är att man kan i princip analysera överallt i systemet där det finns
bokförda transaktioner av olika slag. Ibland är tom inte ens redovisningen/huvudboken inblandad!
Som ni ser i nedan analys på en inköpsfaktura så är det flera olika typer av transaktioner. Det
vanligaste man tänker sig är ju redovisningstrans och leverantörsreskontra, men se, det finns ju
momsreskontra, detaljerad reskontra, värdetransreskontra (som har koll på pengarna i
artikelreskontran inklusive lagerjusteringar). Dessutom är det stort plus att man kan öppna
dokumentet ”Bokförd inköpsfaktura” om man tex analyserar från redovisningstrans eller
leverantörsreskontratrans och sen kan förhandsgranska och skriva ut den (kanske bättre exempel när
en kund ringer och har frågor runt sin försäljningsfaktura då man snabbt vill se samma som kunden).

Notera!
Microsoft Dynamics NAV är ett integrerat system med avstämningsfunktionalitet mellan olika typer
av ”reskontror” som tex bankreskontra, anläggningstillgångsreskontra, lagervärdesreskontra osv som
man sedan kan stämma av mot huvudboken/kontoplanen/balansräkningen/resultaträkningen och
alltså inte bara kund och leverantörsreskontra. Det är därför man inte skall rätta via bokföringsorder i
en redovisningsjournal för tex en felaktig kundinbetalning eller, hujedamej, minska lagerkonto 1410
via direktbokföring om Nisse mosade en pall på lagret. Andra vanliga exempel är inköp av varor mot
4010 på inköpsfakturarad när det finns inlevererade inköpsorder som inte fakturerats. Det kan
snabbt bli stökigt i systemet om man direktbokför på konton som normalt styrs via bokföringsmallar i
systemet om man inte har full insikt om vad som händer bakom kulisserna. När jag ändå är på gång
kan jag lika gärna ge en känga till revisorerna och deras 5% inkuransbokningar när man senare skall
stämma av lagervärdesrapporten mot utgående balans på lagerkontot… På artiklarna händer ”nada”
och när man säljer ut gamla artiklar billigare till kund så får man minus i TB. DOS-systemen försvann
för länge sen, men många bokför fortfarande efter gamla principer än idag tyvärr.
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