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Sådan åbner du kasseregistrering

1.

Sådan åbner du kasseregistrering

Kasseregistrering er den helt grundlæggende del af dit økonomisystem. Kasseregistreringen bruger du til din daglige og løbende bogføring. Kasseregistreringen skal være på plads, før du kan trække diverse udskrifter, og for at moms og
regnskab kan laves.
Der er nogle faciliteter tilknyttet kasseregistreringen, der gør det nemmere for
dig at lave bogføringen. De forskellige faciliteter er kort beskrevet på de efterfølgende sider.
Ønsker du mere information, eller uddybende vejledning til de enkelte områder,
kan du kontakte din lokale rådgivningsvirksomhed, eller finde relevante vejledninger på o90.dk.
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Sådan åbner du kasseregistrering

Du åbner skærmbilledet Kasseregistrering enten ved knappen Kasseregistrering og Start i Opgavevalg eller under Menu – Registrering - Kasseregistrering

Her åbnes kasseregistrering
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2.

Opsætning i kasseregistrering

Du har to muligheder for at tilpasse opsætningen i kasseregistrering til dig. De
ændringer/valg du laver bliver gemt, og er de samme næste gang du logger på
Ø90 Online.
Under opsætning i menulinjen kan du vælge
• Generelt
• Overspring kasseregistrering
Generelt
Under ”Generelt” har du mulighed for at vælge hvilke konti du vil se på kontoplanen, i hvilken rækkefølge kolonnerne i kasseregistrering skal vises og om
der skal vises tekst i alle posteringer.
Overspring kasseregistrering
Her kan du vælge hvilke kolonner der skal springes over. Det er en fordel at
springe over de felter, som du aldrig eller sjælden kommer til at taste i.
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3.

Betalingsarter

Betalingsarter, er en nem måde til, at lave en modpost til din postering. Samtidig kan du se saldoen på de konti, som du har valgt som betalingsarter.
Du kan ændre dine betalingsarter enten ved, at trykke på knappen ”Bet.art…”
øverst eller under Funktioner og Betalingsarter.
Når du bogfører, skal du kun bogføre hver post engang, og i kolonnen ”Be”
taster du det nummer, der svarer til den konto, som skal bruges som modpost.
Eksempelvis har du en kassekredit på konto 2600 og den har betalingsart 2, er
det 2 du taster under ”Be”.
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Betalingsarter
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4.

Bogføring

Din løbende bogføring, kan du lave på følgende måder.
1. Du kan taste alt ud fra bilag og kontoudtog.
2. Du kan overføre dit kontoudtog fra banken og bogføre derfra.
Det anbefales at du anvender metode 2, da den vil lette din arbejdsgang.
Uanset metode, skal du i de fleste tilfælde kun bogføre hver postering en gang,
da modposten styres med betalingsarten. Flytter du mellem to konti eller lignende, skal du bogføre to linjer, den ene + og den anden -.
I Ø90 Online Kasseregistrering skal du bogføre som indtægter og udgifter. Der
er ikke noget debet og kredit her. Det betyder, at du skal bogføre et salg med
plus på en salgs konto 3000-3999 og med minus på bankkontoen.
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Bogføring af salg indsat på kassekreditten

Rettelse af fejl bogføring
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5.

Bankdata

Opsætning – første gang du bruger Bankdata
Du skal først vælge et importfilter, så de data du udlæser fra banken kan indlæses i Ø90 Online kasseregistrering.
Der er på forhånd defineret importfilter for en lang række danske pengeinstitutter. Du kan også oprette et nyt importfilter, hvis et af de eksisterende ikke kan
bruges.
Du åbner Konter bankdata fra Ø90 Online Kasseregistrering under funktioner
og konter bankdata (W). Nu åbner dialogen Konter bankdata, her vælger du
igen funktioner og opsæt bankdata.
I dialogen ”vælg opsætning bankdata” skal du først vælge hvilket importfilter der
skal tilknyttes og derefter hvilke betalingsart den skal tilhøre. Altså hvilken
bankkonto på kontoplanen posteringerne skal bogføres på.
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Indlæsning og bogføring
Inden du kan indlæse dit kontoudtog i Ø90 Online kasseregistrering, skal du
have udlæst din bankfil og gemt den på din computer.
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Bankdata
Herefter kan du indlæse filen i Ø90 Online Kasseregistrering og tilknytte kontonumre.
Når du har indlæst din bankfil, kan du
inden du overfører posterne til kasseregistreringen bl.a. ændre i teksten og
tilføje kontonumre.
Nå du har lavet dine tilpasninger og
overfører til kasseregistreringen, bliver der lavet en række kontroller for at sikre,
at der ikke er fejl på de indlæste data. Når de er indlæst i kasseregistrering,
vises posteringerne, som hvis det hele var tastet manuelt. Det betyder, at du
kan rette, slette, opdele beløb mv.
Gem linje til genkendelse
Når du skal indlæse dine bankdata, har du mulighed for, at sætte kryds i ”vælg
linje til genkendelse”. Gør du det, vil Ø90 fremover bruge den kontering du har
valgt til fremtidige banktransaktioner, der er lig denne.
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6. Tilmelding til autobogfør via digital kontokik
Hvis du som bruger af Ø90 Online, benytter dig af at indlæse din bankfil manuelt til kasseregisteringen, kan du med fordel automatisere dette.
Digitalt kontokik med autobogfør giver DLBR virksomheden mulighed for at
udvide den eksisterende ”kontokik” adgang til kunders kontoudtog til en automatisk håndtering.
Digitalt kontokik er DLBR virksomhedens adgang til at blive oprettet som datamodtager fra pengeinstitutterne, og dermed modtage kontoudtoget på helt tilsvarende måde, som kunder der benytter betalingsløsningen i Summax kan
tilmelde kontoudtoget, og dermed få leveret daglige bevægelser fra kontoen via
BankConnect til Summax og dermed også til Ø90 kasseregistrering.
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7. Tilmelding til autobogfør i Summax
Autobogfør til Ø90 giver mulighed for, at du automatisk dagligt/ugentligt/månedligt (SEGES anbefaler dagligt) kan få hentet dit kontoudtog
fra banken og dagen efter se det som posteringer i Ø90.
Til disse posteringer vil der være:
•
•
•
•

Et forslag til kontonummer
Linket til matchende bilag i Summax e-arkiv
Udlignet mellemregningskonti for e-fakturaer betalt via Bank Connect
Tjekket for indbetalinger til fakturaer sendt fra Ø90 fakturering

Hvis du har et ønske om at tilmelde dig autobogfør via Summax, skal du have
fat i en BankConnect aftale i dit pengeinstitut. Hvis du allerede har en aftale til
din betalingsløsning i Summax, så behøver du ikke en ny. Du kan derfor gå til
afsnittet Tilmeld kontoudtog til konto.
Skal du have fat i en ny BankConnect aftale, kan du se, hvilke pengeinstitutter,
som er klar, og hvordan du gør det her.
Autobogfør posteringer i Ø90
Hvor hurtigt kommer kontoudtoget ind i Ø90?
Dagen efter transaktionerne er gennemført, henter vi kontoudtoget fra pengeinstitutterne og natten efter kører vi det igennem dataoverførsel og ind på ejen-
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dommen i Ø90. Det vil sige, at du kan se posteringerne i Ø90 2 bankdag efter
transaktionerne er gennemført.
Eksempel på autobogførte posteringer fra kontoudtog i Ø90:

Link til arkiv dokument i summax
I forbindelse med posteringerne bliver autobogført, bliver de linket til bilag i
summax e-arkiv, som har samme beløb og en betalingsdato, som ligger enten
5 dage før eller 20 dage efter datoen på posteringen.
Hvis bilagene ikke er blevet arkiveret i e-arkivet, inden posteringerne bliver
autobogført, har du mulighed for selv at starte en match af KU postering med
bilag i arkivet, når du har overført periodens bilag til arkivet.
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8.

Tilret kontering fra e-faktura

Har du automatisk dataoverførsel, eller anvender du e-faktura og gerne vil have
ændret, hvordan de forskellige varer bliver konteret, kan du gøre det via dialogen Dataoverførsel individuel. Du skal være opmærksom på, at ændringerne
kun virker fremadrettet.
Vil du ændre en eksisterende postering, sætter du fokus på den linje, hvor du
vil have rettet konteringen og åbner dialogen ”individuel kontering”, via Funktioner – Dataoverførsel individuel (Y).
Ønsker du at oprette kontering til e-faktura, opretter du varetekster med et tilhørende kontonummer i dialogen Dataoverførsel individuel.
Når du så i Summax skal bogføre dine fakturaer, anvender du den varetekst du
har oprettet i Dataoverførsel individuel som hjælpetekst.
Hjælpetekster der oprettes i Summax bliver også vist i Ø90 og du kan evt. rette
kontonummer i Dataoverførsel individuel.
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= Hjælpetekst i Summax

Der findes en mere udførlig vejledning på:
https://seges.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0018881
Afsnit 3 er relevant for bruger af Ø90 Online.
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9.

Tilknyt bilag fra Arkiv

Bankdata og e-arkiv
Indlæser du dine bankdata i Ø90 Online og du samtidig bruger e-arkiv i summax, vil der for hver bankpost automatisk blive tjekket om der findes et bilag i earkivet som har identisk beløb og en betalingsdato der ligger inden for et interval der hedder -5 + 20 dage fra bankoverførselstidspunktet.
Er der sammenfald, vil der blive lavet et link til bilaget på posteringen i Ø90 og
bilagsnumret bliver overført fra arkivet til Ø90. Når du så sætter kontonummer
på posteringen, bliver konto- og posteringsteksten overført til bilaget i arkivet.
På O90.dk finder du mere uddybende vejledning omkring e-arkiv.
”Find bilag i arkiv”
Hvis der efter indlæsning af bankdata, stadig er posteringer der ikke automatisk
er linkede, er der fra Ø90 hjælp at hente i dialogen Find bilag i arkiv.
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Dialogen viser de bilag der endnu ikke er linkede til posteringer i kasseregistrering. Hvis
der ikke er et beløb der passer, kan periode, beløb og tekst udvides i søgningen. Når det
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rigtige dokument er fremsøgt, kan link og bilagsnummer overføres til kasseregistrering
vha. ”Link” knappen, og du kan gå til næste postering uden at lukke dialogen.

Manuelt link til et bilag i kasseregistrering
Uanset om du bogfører manuelt, eller bruger indlæs bankdata, kan du manuelt
tilknytte et bilag fra e-arkivet til posteringer i kasseregistreringen.
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Tilknyt bilag fra Arkiv
Det gør du på følgende måde:
1. Log på summax.dk og vælg Arkiv.
2. Vælg fanen ”regnskabsbilag”
3. Under ”vælg søgning” vælger du ”klar til link” (så får du kun de
bilag frem, der ikke allerede har et link tilknyttet).
4. Brug evt. søgefeltet til at finde det ønskede bilag.

1
2
3

4
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Tilknyt bilag fra Arkiv
Herefter åbner du Ø90 og finder den postering du vil linke til bilaget i e-arkivet.
Du indtaster det bilagsnummer, som bilaget har fået tildelt i e-arkiv og vælger
herefter ”rediger” og ”link til arkivdokument”.

Når linket er tilknyttet, kommer der et (i) symbol i feltet ved siden af bilagsnumret. For at se bilaget trykker du på (i) symbolet.
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10. Kontoplan
Du kan få adgang til kontoplanen fra kasseregistrering på to måder:
• Tast ”F4” i feltet Kontonr, eller
• Ctrl + K
10.1 Søg
I kontoplanen kan du søge på kontonummer eller kontotekst. Når du har fundet
det kontonummer, du skal anvende, kan du overføre det til kasseregistrering
ved at klikke ”overfør” eller alt+e.
10.2 Ny konto
Du kan oprettet en ny ved at vælge ”Ny konto” eller Ctrl+Y.
10.3 Overskuelighed – Anvendte konti
Du kan vælge kun at få vist de anvendte konti. Det kræver dog, at der er flueben under ”Anvendte”. Det kan du få lavet, ud fra de posteringer du har i kasseregistrering og de efterposteringer, der er lavet i regnskabet.
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Kontoplan
Du skal vælge funktioner – Markér anvendte konti, her kan du både slette de
nuværende markeringer samt automatisk få anvendt markering på de konti, der
er brugt til bogføring og regnskab.
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Kontoplan
10.4 Visning af anvendte konti på kontoplanen
Du kan få vis de anvendte konti på to måder:
• Opsætning, generelt – vælg anvendte under kontoplan og hver gang du
åbner kontoplanen fra kasseregistrering vises kun anvendte konti.
• Marker ”vis anvendte” øverst til højre i kontoplanen – skal gøres hver
gang du åbner kontoplanen.
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11. Kontokoblinger
Du åbner oversigten for kontokoblinger ved at klikke på knappen ”Koblinger…”
øverst på siden, eller Ctrl +R. Her kan du se, rette og oprette nye kontokoblinger.
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Kontokoblinger
Kontokoblinger skal gøre det nemmere at bogføre faktura der altid skal deles i
flere poster. Ved kontokoblinger, kobler du flere konti sammen, så når du taster
det ene nummer, kommer dialogen kontokoblinger og du kan fordele de øvrige
beløb på de rigtige konti. Har du en faktura, der altid skal deles med samme
beløb, kan du sætte beløb på koblingen, så de kommer automatisk med.
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12. Find
Du kan søge efter følgende:
• Posteringer (F5)
• Advarsler (Ctrl+I)
• Faktura (Ctrl+D)
Når du søger efter advarsler og faktura, er perioden dit søgekriterie.

Søger du efter postering har du mange muligheder for at specificere din søgning.
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Søgeresultatet vil blive vist i et billede, der ligner kasseregistrering. Du kan rette
direkte, hvis det er påkrævet. Du vender efterfølgende tilbage til kasseregistreringen ved Ctrl+5 eller ”Ophæv Find” i værktøjslinjen.
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13. Afstem, tjek og lås bogføring
Afstem
Når du har lavet din bogføring for en periode, skal du have afstemt posteringerne og bank/kasse beholdningerne. Det gøres ved Cltr+A. Her kontrollere du, at
dine saldi stemmer overens med saldoen på banken eller i kassen. Stemmer
de, vælger du ok. Stemmer de ikke, har du mulighed for, at indtaste den rigtige
saldo og Ø90 beregner differencen.
Har du KU posteringer, bliver du notificeret, hvis det ikke stemmer over til kontoudtoget som vist i efterfølgende billede.
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Når posteringerne er afstemt, kan du udskrive en afstemningsliste og revisionsliste.
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Tjek
Når du har bogført og afstemt en periode og ikke skal bogføre mere til den periode, skal du tjekke din bogføring. Det gør du ved Cltr+T.
Når du tjekker din bogføring, er alle perioder der er afstemt, markeret og vil
blive tjekket, hvis du ikke aktivt vælger nogle perioder fra.

Lås
Vil du låse din bogføring, skal du selv marker de perioder du vil låse. Låser du
din bogføring, kan du ikke længere taste posteringer i den låste periode.
Det er vigtigt, at du vælger Nej ud for ”Lås for nye rettelser”.
Din lokale rådgivningsvirksomhed, kan lave om- og/eller rettelsesposteringer til
de låste perioder.
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14. Udskrifter
I kasseregistrering får du ved F7 de udskrifter du kan bestille.
Ved Kasseliste og Afstemningsliste, ændrer du perioden ved at vælge ”Vis perioder”.
De øvrige udskrifter, kan du ændre perioden direkte under ”Periode Fra/Til”
Efter du har valgt dine udskrifter og Bestilt dem, lukker billedet og du kommer
automatisk over i billedet ”Udskrifter – oversigt”. Her kan du vælge at udskrive,
se din udskrift eller sende din udskrift til arkiv.
Alle Summax arkiv brugere har deres egen unikke arkiv mailadresse. Den består af
deres CVR-nummer og en 4-cifret editerbar kode @summax.dk. Alle mailadresser er fra
start udstyret med koden 1234. Er du summax bruger, fremgår din arkivmail af profiloplysningerne.
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