Filer – menuen

1.1

1.1 Priser
1.1.1 Afregningsår, Takstblad og Gebyrer
Generelt
Afregningsår er den periode, som der opkræves for, og er angivet med start- og slutdato.
Takstbladet angiver prisen på de forskellige driftsbidrag, afgifter og moms, og kan
angives for hvert afregningsår.
Der kan oprettes flere forskellige takster/prisgrupper.
Der kan tildeles en takstkode pr. forbruger. Se Forbruger – Stamdata 2. Takstbladet
skal være oprettet, inden forbrugerne kan oprettes.
Gebyrer for rykkerkørsel (1. og 2.), lukkekørsel, til- og fraflytning, gebyr til EANkunder, BS-gebyr, til de forbrugere, som ikke er tilmeldt betalingsservice og ikke kan
sendes som e-mail samt aflæsningsgebyrer kan indtastes under ”Gebyrer”.
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Procedure

•

Vælg Filer – Priser - Afregningsår

Afregningsår
Afregningsår er typisk kalenderåret,
1/7-30/6, 1/10-30/9 mv. Der angives et
navn, som bedst identificerer
afregningsåret. F.eks hvis det er
kalenderåret, så kan man angive
årstallet for det afregningsår det gælder
for. Og Start- og slutdato f.eks. 01-0118 og 31-12-18.
Hvis der er behov for at ændre
tidspunkt for afregningsår f.eks. man
går fra 1/10-30/9 til 1/1-31/12 kan der
laves et afregningsår, som går fra 1/1031/12. Feks. 01.10.18 – 31.12.18 hvis
det skal være et kort afregningsår eller
eventuelt 01.10.18 – 31.12.19, hvis
man ønsker et langt afregningsår.

I Navigatoren til højre i skærmbilledet kan vælges følgende:
Næste
Viser næste afregningsår.
Forrige
Viser forrige afregningsår.
Søg
Er pt. Ikke implementeret, men der kan i stedet for vælges Næste og Forrige
Ret
Der kan rettes i Navn samt Start- og Slutdato. F.eks. hvis der er behov for at ændre
længden på et afregningsår, hvis der er behov for det.
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Ny
Der kan oprettes et nyt Opkrævningsår. Det skal gøres hvert år.
Slet
Der kan kun slettes afregningsår, hvor der ikke er kørt kørsler indenfor.
Udskriv
Udskrift vises som en liste-udskrift

Afslut
Der returneres fra afregningsår til hovedmenu.
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1.4
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Procedure

•

Vælg Filer – Priser - Takstblad

Takstblad
Der kan oprettes takstblade med forskellige takster for hvert afregningsår. Det tilrådes at
have så få takster at vedligeholde. Grunden til at have flere takster kan være, at
vandværket har nogle forskellige faste afgifter, som passer til forskellige grupper i
forsyningsområdet. Det kan være forbrugere med større forbrug, som skal opkræves en
større fast afgift f.eks. boligselskaber eller andelsboliger med flere lejligheder/husstande
til en måler. Eller hvis det er en større måler, som skal måle et stort forbrug. Det kan
også være hvis der er en reduktion i m3-prisen ved forbrugere, som bruger meget vand,
så kan der oprettes takstblade med forskellige m3-priser.
Afregningsår

Der angives priser for hvert afregningsår. Når der oprettes nyt afregningsår, så bliver
priser fra det forrige afregningsår kopieret over i det nyoprettede afregningsår.
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Faste afgifter

De faste afgifter 1-3 indtastes i gruppen Faste afgifter. Beløbene indtastes som
årlige beløb ekskl. moms.
Det kan markeres (er forvalgt), at der skal beregnes moms af den faste afgift. Hvis der
f.eks. er tale om opkrævning af et grundejerforeningskontingent, og der ikke skal regnes
moms af beløbet, fjernes markeringen i moms.


Bemærk, at der derved for den pågældende faste afgift ikke regnes moms i alle
de oprettede takstkoder.

1.6
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m³ - priserne indtastes ekskl. moms. og momssatsen i procent:

Vandforbrug

Vandforbrug er vandværkets egen m³-pris til driftsbidraget
indtil evt. Grænse m3 er nået.

Grænse m³

Angiver grænse i antal m³, hvor prisen skifter fra
Vandforbrug til Vandforbrug 2 (Vises kun på skærmen,
hvis det er sat op i Filer – Indstillinger)

Vandforbrug 2

Vandforbrug 2 er vandværkets egen m³-pris til
driftsbidraget efter Grænse m3 er nået. (Vises kun på
skærmen, hvis det er sat op i Filer – Indstillinger)

Vandafledning

Angiver m³-prisen på afledningsafgiften, som kan
opkræves for kommunen i kloakerede områder. Ved køb af
afledningsmodul (Vises kun på skærmen, hvis det er sat op
i Filer – Indstillinger)

Vandafgift

Angiver m³-prisen/afgiften på lednings ført vand til staten.

Drikkev.bidr

En ekstra m3-pris, som evt. kan benyttes til opkrævning af
af drikkevandsbidraget.

Indv. til Reg.

En ekstra m3-pris, som evt. kan benyttes til opkrævning af
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af indvindingsafgiften til Regionen.

Spildevandsafgift

Angiver m³-prisen på spildevandsafgiften, som kan
opkræves for kommunen udenfor kloakerede områder.
Der beregnes ikke moms af spildevandsafgiften.
(Vises kun på skærmen, hvis det er sat op i Filer –
Indstillinger)

Moms %


Angiver moms-satsen for den pågældende takstkode.

For at kunne opkræve henholdsvis Afledningsafgift og Spildevandsafgift
kræves, at modulet RAMBØLL AFL – Afledningsafgift er installeret.

I Navigatoren til højre i skærmbilledet kan vælges følgende:
Næste
Viser næste takstkode med beløb.
Forrige
Viser forrige takstkode med beløb.
Søg
Der kan søges på takstkode.
Ret
Der kan rettes i den pågældende takstkode. De grå bogstaver og beløb i
indtastningsfelterne ændres herved til sorte.
Ny
Der oprettes en ny takstkode. Feltet ”Takstkode” skal indeholde 3 tegn, f.eks. 001 eller
PAR.
Slet
Den pågældende takstkode kan slettes, såfremt ingen af forbrugerne i
medlemskartoteket benytter den, og der er minimum en takstkode tilbage.
Udskriv
Her kan takstbladet udskrives til skærm/pdf/printer.
Budget
Der udskrives et budget over forventet indtægt beregnet ud fra antal forbrugere på hver
takstkode. For hver takstkode beregnes antal faste afgifter samt skønnet årsforbrug
gange m³-prisen. Budget kan udskrives til skærm/pdf/printer.
Afslut
Der returneres fra takstblad til hovedmenu.
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Udskriv

Udskriften af takstbladet kan udskrives til skærm og hver anden linje kan være skraveret
for bedre overblik. Dette er opsætninger, som kan indstilles i Filer – Opsætning –
Indstillinger.
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1.9

Der udskrives til standard printeren i Windows

Den indstallerede PDF-printer i Windows benyttes til at gemme udskriften i
PDF-format og kan åbnes med f.eks. Adobe Reader

1.10
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Der kan vælges mellem en af de installerede printer i Windows samt vælges,
hvilken papirskuffe, der skal printes fra.

Udskriften kan sendes som e-mail.
Udskrifts billedet afsluttes ligesom hvis der havde klikket med musen i den
røde boks med det hvide kryds.
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Vis alle forbruger med denne takst
Knappen Vis alle forbrugere med denne takst gør det muligt at se en liste over
forbrugere. Fra denne liste er det muligt at vise forbrugeren i forbrugerbilledet

Vælg knappen Vis alle forbrugere med denne takst

Vælg knappen Vis forbruger

1.12
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Vælg Afslut når det ønskes at returnere tilbage til forrige skærmbillede.

Vælg Afslut for at vende tilbage til Takstbladet.
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Vælg Afslut for at returnere til hovedskærmbilledet.
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Masseindberetning – Takstblad
Er der oprettet mange Takster/prisgrupper kan det være et stort arbejde at opdatere
takstbladet med nye m3-priser. Dette kan gøres under Masseindberetning – Takstblad.
Procedure

•

Vælg Filer – Priser – Masseindberetning - Takstblad

•

Klik på Ret

•

Når den ønskede pris er opdateret kan der klikkes på OK
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Gebyrer
Procedure

•

•

Vælg Filer – Priser – Gebyrer

Flg. beløb kan indtastes ekskl. moms ved at klikke på Ret:

1.15

1.16

Rykker 1

Rykker 2

Lukkegebyr

Åbningsgebyr
Bagatelbeløb

❑ Opkræv gebyr sammen
med rykker

Gebyr for EAN-opkrævning
Fraflytningsgebyr
Tilflytningsgebyr
Aflæsningsgebyr

BS – Indbetalingskortgebyr
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Ved 1. rykkerkørsel tilskrives rykker-1 gebyret
automatisk de forbrugere, som enten ikke har betalt
eller har overskredet indbetalingsfristen. Gebyret er
momsfrit og bliver derfor opkrævet uden moms.
Ved 2. rykkerkørsel (Lukkevarsel) tilskrives rykker2 gebyret automatisk de forbrugere, som ikke har
betalt for 1. rykker. Gebyret er momsfrit og bliver
derfor opkrævet uden moms.
Ved Lukkekørsel udskrives en liste over de
forbrugere, der skal lukkes for, og der tilskrives
automatisk et lukkegebyr. Der kan fortsat opkræves
på forbrugeren. Gebyret er momsfrit og bliver derfor
opkrævet uden moms.
Åbningsgebyret er momspligtigt og opkræves ved
genåbning efter en lukkekørsel.
Der rykkes ikke forbrugere, som har et skyldigt
beløb/saldo, som er mindre end bagatelbeløbet, og
der tilskrives heller ikke gebyr.
Det vurderes, at det ikke kan betale sig at rykke
forbrugere under bagatelgrænsen.
Markeres dette felt, vil gebyret blive opkrævet med
det samme, og der udskrives et bilag til postering af
gebyret og momsen samt saldoen.
I modsat fald vil gebyrerne blive tilskrevet næste
opkrævning.
Opkræver gebyr på de forbrugere, som har et EANnummer
Opkræves på fraflytter ved udførelse af en
flytteafregning.
Ved oprettelse af nye forbrugere/tilflyttere pålignes
et tilflytningsgebyr til den første opkrævning.
Ved manglende aflevering af aflæsningskort, vil
forbrugeren automatisk blive tilskrevet
aflæsningsgebyr ved restancekørsel for manglende
aflæsningskort. Gebyret er momsfrit og bliver derfor
opkrævet uden moms
Opkræver gebyr på de forbrugere, som ikke er
tilmeldt betalingsservice – kræver at der indlæses en
603 leverance, for at programmet kan se, hvilke
forbrugere der er tilmeldt automatisk træk. EANkunder er fritaget for denne regel, da de ikke har
mulighed for at tilmelde sig betalingsservice.
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•

Vælg Udskriv for at udskrive

•

Klik på Afslut for at forlade dialogen.

1.17
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1.2 Opkrævningsgrupper
Generelt
Det er muligt at inddele forbrugerne i en eller flere opkrævningsgrupper. Det kunne
f.eks. være opdeling af vandværkets forbrugere i grupper med storforbrugere og
almindelige forbrugere med forskellige opkrævningsterminer.
Det kunne også være et decideret sommerhusområde, hvor sommerhusene aflæses f.eks.
30. juni, og helårsforbrugerne aflæses 31. december.
Endelig kan det også være praktisk at oprette en opkrævningsgruppe i forbindelse med
årsopgørelsen, da der altid er forbrugere, som bliver oprettet på det tidspunkt
årsopgørelsen beregnes, og som kun skal beregnes aconto.
Procedure

•

Vælg Filer – Opkrævningsgrupper

For hver opkrævningsgruppe angives navn/beskrivelse, som benyttes af programmet.
Denne beskrivelse kan bl.a. ses under Forbrugere – Stamdata2 –
Opkrævningsgruppe.
Navn/beskrivelse kunne f.eks. være flg.:
Navn
Helårlig opkrævning
Kun aconto
Midlertidig
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Foruden Navn er det også muligt i opkrævningsgruppen at vælge Grænse for
Udbetaling og Opkrævning til PBS.
Udbetaling (angives med minus (-) foran) og opkrævning. De forbrugere, som har en
saldo mellem disse 2 beløb, vil der automatisk kunne udskrives en opgørelse til ved at
vælge Opkrævninger – Udskriv opgørelser
Bemærk at denne funktion kun kan benyttes i forbindelse med en periodeopkrævning.
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Knappen Vis alle forbrugere i denne opkrævningsgruppe er god at bruge for at
kontrollere f.eks. om der skulle være nogle forbrugere i en opkrævningsgruppe, som der
midlertidigt har brugt ved en årsopgørelse f.eks. Kun Aconto i forbindelse med nye
forbrugere, som ikke skulle beregnes periode for.
Ved tryk på knappen Vis alle forbrugere i denne opkrævningsgruppe fremkommer
følgende skærmbillede

•
•

Vælg knappen Vis forbruger for at vise Forbrugerskærmbilledet. Ved valg af afslut
i Forbrugerskærmbilledet, returneres til dette skærmbillede igen
Vælg knappen Afslut for at returnere til forrige skærmbillede.

I Navigatoren til højre i skærmbilledet kan vælges følgende:
Næste
Viser næste opkrævningsgruppe.
Forrige
Viser forrige opkrævningsgruppe.
Søg
Der kan søges på opkrævningsgruppe.
Ret
Der kan rettes i den pågældende opkrævningsgruppe.
Ny
Der oprettes en ny opkrævningsgruppe.
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Slet
Den pågældende opkrævningsgruppe kan slettes, såfremt ingen af forbrugerne i
medlemskartoteket benytter den.
Udskriv
Her kan opkrævningsgrupperne udskrives.
Afslut
Der returneres til hovedmenu.
Konti
Det elektroniske bilag til Finansbogholderi skal konfigureres i denne funktion, så de
enkelte kontonumre i kontoplanen i Finansbogholderi passer med det elektroniske bilag.
Det er muligt, at angive forskellige kontonumre for de enkelte driftskonti, for hver
opkrævningsgruppe.


Såfremt der ikke ønskes integration med Finansbogholderi vil kontonumrene
stadigvæk udskrives på de manuelle bilag og kunne benyttes som
konteringsvejledning, når bilaget skal posteres manuelt i finansbogholderiets
kassekladde. Se mere under Filer – Opsætning – Kontonumre i
finansbogholderi.

Vælg Ret Kontonavne, hvis der ønskes andre kontonavne end f.eks. Giro1, Giro 2,
Bank 1 mv. (Bemærk – det er udelukkende statuskonti der kan rettes navne på)

1.22

Ret de relevante navne og vælg knappen OK for at gemme

Vælg
• Ret for at rette kontonumrene
• Udskriv for at udskrive
• Afslut for at returnere tilbage til forrige skærmbillede

Filer – menuen

Filer – menuen

1.23

1.3 Anvendelser
Generelt
Anvendelseskoden benyttes til inddeling af forbrugerne i f.eks. Beboelse, Landbrug,
Institution, Industri mv.
Der kan udskrives en statistik over, hvor meget hver anvendelseskode har brugt i det år,
som netop er afsluttet.
Procedure

•

Vælg Filer – Anvendelser

For hver anvendelsesgruppe angives et navn/beskrivelse. Denne beskrivelse kan bl.a.
ses under Forbrugere – Stamdata2 – Anvendelseskode.
Navn/beskrivelse kunne f.eks. være flg.:
Navn
Beboelse
Landbrug
Industri
Institution
Andet
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Ved valg af knappen Vis alle forbrugere med denne anvendelseskode fremkommer
følgende skærmbillede

Skærmbilledet viser hvilke forbrugere, der har denne kode. Bemærk det er både aktive
forbrugere og fraflyttere, som vises, og det fremgår af kolonnen Status, om forbrugeren
er Aktiv eller Fraflyttet.
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Helt til højre ved hver forbruger, er det muligt at vælge knappen Vis forbruger, hvor
forbruger-billedet fremkommer ligesom under Forbrugere, hvis der er behov for at se
yderligere oplysninger.

Ved valg af knappen Afslut returneres til forrige skærmbillede.
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I Navigatoren til højre i skærmbilledet kan vælges følgende:
Næste
Viser næste anvendelseskode.
Forrige
Viser forrige anvendelseskode.
Søg
Der kan søges på anvendelseskode.
Ret
Der kan rettes i den pågældende anvendelseskode. De grå bogstaver i
indtastningsfelterne ændres herved til sorte.
Ny
Der oprettes en ny anvendelseskode. Feltet anvendelseskode skal indeholde 3 tegn.
Slet
Den pågældende anvendelseskode kan slettes, såfremt ingen af forbrugerne i
medlemskartoteket benytter den, og der er minimum en anvendelseskode tilbage.
Udskriv
Her kan anvendelseskoderne udskrives.
Afslut
Der returneres til hovedmenu.
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1.4 Zoner
Generelt
I ”Zoner” kan forsyningsområdet inddeles i mindre områder, som kan benyttes til f.eks.
sektionering eller en anden fysisk inddeling af området, f.eks. forsyning fra 2 forskellige
vandværker.
Det kræver selvfølgelig, at forsyningsområdet kan inddeles, og at det ikke er
ringforbundet.
”Zoner” kan også benyttes som et supplement til anvendelser, hvor der er brug for en
yderligere inddeling af forbrugerne for at få oplistet en anden statistik over forbruget
fordelt på zoner.

Procedure

•

Vælg Filer – Zoner

For hver Zonekode angives et navn/beskrivelse, som benyttes af programmet. Denne
beskrivelse kan bl.a. ses under Forbrugere – Stamdata2 – Zonekode1 og Zonekode2.
Koderne kunne f.eks. være flg.:
Navn
Nordre Vandværk
Søndre Vandværk
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Der kan vælges mellem Zone1 og Zone2. I hver Zonegruppe kan der oprette mange
zoner.
Knappen Vis alle forbrugere i denne zone 1 og knappen Vis alle forbrugere i denne
zone 2. viser hvilke forbrugere der har den pågældende zone. F.eks.

Knappen Vis alle forbrugere i denne zone 1, og følgende skærmbillede fremkommer

1.30
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Her vises alle forbrugere, der er har denne zonekode både aktive og fraflyttere, som vil
fremgå af kolonnen Status.
Det er muligt at vælge knappen Vis forbruger ud for hver forbruger, hvor skærmbilldet
fra Forbrugere fremkommer, hvis der ønskes at se flere oplysninger for den
pågældende forbruger.
I Navigatoren til højre i skærmbilledet kan flg. vælges:
Næste
Viser næste zone.
Forrige
Viser forrige zone.
Søg
Der kan søges på zone.
Ret
Der kan rettes i den pågældende zone.
Ny
Der oprettes en ny zone.
Slet
Den pågældende zone kan slettes, såfremt ingen af forbrugerne i medlemskartoteket
benytter den.
Udskriv
Her kan zonekoderne udskrives.
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Afslut
Der returneres til hovedmenu.
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1.5 Opsætning
1.5.1 Flyt opkrævningsgruppe
Generelt
Funktionen ”Flyt opkrævningsgruppe” benyttes, når en eller flere forbrugere skal flyttes
fra en opkrævningsgruppe over i en anden.
Procedure

•

Vælg Filer – Opsætning – Flyt opkrævningsgruppe
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Der kan ligeledes angives bestemte udvælgelseskriterier for den opkrævningsgruppe,
der skal flyttes, såfremt det ikke er hele opkrævningsgruppen, som ønskes overført til
f.eks. Helårlig.

1.34
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1.5.2 Indstillinger
Generelt
Under ”Indstillinger” kan RAMBØLL FAS’s grundparametre ændres, f.eks. antal cifre i
forbrugernummeret, antal cifre i kontonummeret mv.

Procedure

•

Vælg Filer – Opsætning – Indstillinger
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Der kan vælges mellem Indstillinger, Administration og Telefon/Internet aflæsning
og Finas i fanebladene. Indstillinger er standard, når denne funktion vælges.
•

Vælg Ret for at ændre/tilføje flg. parametre:

1.36

Antal cifre i forbrugernumre
Antal flytteformularer på printer

FI-kreditor-/Giro-nummer

Filer – menuen

Kan indstilles fra 1 til 15 cifre, dog max
14 cifre hos PBS
Angiver hvor mange kopier af
flytteformularerne, der ønskes udskrevet
ved flytteopgørelse
FI-kreditornummer på 8 cifre benyttes til
kode på opgørelser med FIK71 kode
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CVR-/SE-nummer
Overfør omregnet årsforbrug til skønnet

Antal cifre i kontonumre til FAS FIN

Udskriv lineallinjer på udskrifter

Gem ændringer når en forbruger rettes
Valider adresser mod CPR registerdata

Udskriv direkte til printer
Medtag gammel ejer ved flytning som
standard

Anvend ”Ryk ikke” ved rykkerkørsel

Anvend differentierede m3-priser

Nulstil "Ryk ikke" efter rykkerkørsel
Betegnelse for forbrugsafgifter FO5 og
FO6

Import og indlæsning af målervisninger

1.37
Forsyningens virksomhedsnummer
Ved indtastning af aflæsningskort kan
vælges om næste aconto forbrug skal
beregnes automatisk udfra sidste års
forbrug, eller om dette skal skønnes
manuelt udfra flg. kriterier:
• Overfør 1 til 1
• Nedrund til hele 10’ere
• Overfør 1 til 1 + 10%
• Ingen overførsel
Ved automatisk overførsel til
finansbogholderi kan angives, om
kontoplanen er opbygget med 4 til 8 cifre
i konti.
Der kan vælges om der skal udskrives
skraverede linjer for hver anden post på
udskriften for nemmere overblik.
Ved Ja gemmes ændringer på forbruger
under fanen Henvendelser på forbrugeren.
Ved Ja kan adresser valideres imod CPR's
adresse register, som Rambøll har lagt ud
som en on-line service.
Der kan vælges om der skal udskrives
direkte til printer eller til skærm.
Det er muligt at overføre den gamle ejer
ved fraflytning til den nye tilflytter ved
opkrævning af flytteopgørelse. F.eks. hvis
området består af mange udlejningsejendomme.
Giver mulighed for at markere visse
forbrugere, som ikke skal rykkes, f.eks.
hvis der er aftalt en afdragsordning eller
anden form for finansiering.
Takstbladet kan indstilles, så det er muligt
at indsætte en grænse i m3, hvor m3
prisen ændres til en anden pris for de
eftergfølgende m3.
Nulstiller Ryk ikke efter en rykkerkørsel
ved valg af Ja.
Ekstra felter til m3-priser i takstbladet,
som kan benyttes til eksempelvis
opkrævning af afgiften på vandværkets
indvindings-tilladelse mv.
Det er muligt få en udskrift af disse
afvigelser gemt i Runlog oversigten ved
angivelse af afvigelse % samt
minimumsforbrug
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Opret kvittering ved målerskift

•
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Der er muliged for at sende en kvittering
til forbrugere, der får skiftet deres måler
enten når måleren skiftes i FAS eller i
Rambøll Målerskift.
Kvittering bliver sendt på e-amil, når
forbruger har en e-mail og modulet Email
er tilkøbt. Hvis forbruger ikke har nogen
e-mail og/eller email-modul ikke er
tilkøbt, så bliver kvittering udskrevet på
printer. Hvis der er billeder af gammel og
ny måler, så bliver de også sendt med som
kvittering

Der kan vælges Afslut for at afslutte denne dialog.

1.5.3 Administration
Generelt
Her vedligeholdes vandværkets stamdata.
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Disse stamdata bliver ikke benyttet i programmets øvrige funktioner udover at de kan
vises i hoved på diverse formularer. Dermed er det nemt at vedligeholde og tilrette
brevhoved på formularerne, hvis forsyningen ændrer stamdata undervejs.
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1.5.4 Telefon/Internet aflæsning
Generelt
Her angives stamdata i forbindelse med målersystemer, f.eks. Rambøll's telefon- og
internetaflæsningssystemer.

Ved opkobling til Telefon/Internet aflæsning modulet skal der blot angives det oplyste
Brugernavn og Adgangskode.
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1.5.4 Finans
Generelt
Såfremt der ønskes integration til finansbogholderi er der mulighed for at benytte
Klassisk C5 også kaldet Microsoft Dynamics C5 2012, Stackss eller Dynamics 365 BC:

1.42
Antal cifre i kontonumre til
FAS FIN
Eksporter posteringer inkl.
moms

Udskriv automatisk sumbilag
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Der kan vælges mellem 4 til 8 cifre i antal cifre i
kontoplan
Der kan vælges mellem at eksportere posteringerne
enten ekskl. moms eller inkl. moms. Inkl. moms er
mest relevant til Stackss eller Dynamics 365
Business Central
Ved Ja udskrives Sumbilag på printer og gemmes i
Runlog oversigt samt i kladde9.txt, hvis integration
er valgt.
Ved Nej gemmes Sumbilag kun i Runlog oversigt.

Vis menupunkt "Finans" på
hovedmenu
Eksporttype for
finansbogholderi

Skriv bemærkning i kladde9.txt

Ønsker du at starte Finansprogrammet direkte fra
Rambøll FAS kan du angive at du ønsker at menu
punkt til dette.
Her skal der tages stilling til flg. Valg:
• Ingen
• Klassisk C5
• Stackss
• Dynamics 365 BC
• Nav
Ved valg af Klassisk C5, overføres data til en fil
med navnet kladde9.txt.
Der kan vælges mellem om der skal skrives en
bemærkning i kladde9.txt, hvilket der skal svares Ja
til, såfremt der benyttes en løsning baseret på
Rambøll's tilpassede løsning baseret på Microsoft
Dynamics C5.

Finanskladde

Ved flere Microsoft Dynamics NAV løsninger fra
eksterne partnere kan det være et krav at der svares
nej til denne option.
Udpeg placeringen på drev og mappe, hvor filen
kladde9.txt skal placeres.
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Finansbogholderi – Programfil
placering

Marker indholdet i Destination og hold CTRL + C
nede for at kopiere indholdet til udklipsholder.
Vælg Ret og klik i Program fil placering og
Hold CTRL + V nede for at indsætte indholdet fra
udklipsholder til dette felt.
Finansbogholderi – Start i

Marker indholdet i Start i og hold CTRL + C nede
for at kopiere indholdet til udklipsholder.
Hold CTRL + V nede for at indsætte indholdet fra
udklipsholder til dette felt og fjern de dobbelte
citationstegn.
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Finansbogholderi – Parametre

Lad "C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics
C5 2010\C5W32.EXE" stå i Programfil placering
og Marker resten af indholdet og hold CTRL + X
nede for at klippe indholdet til udklipsholder.
Hold CTRL + V nede for at indsætte indholdet fra
udklipsholder til dette feltet Parametre og fjern de
dobbelte citationstegn i Programfil placering så der
kun står:
C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics C5
2010\C5W32.EXE
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Instillinger for Stackss som ovenstående:
Eksporttype for
finansbogholderi

Brugernavn
Adgangskode
Adgangskode - gentag
URL til Stackss webservice

Her skal der tages stilling til flg. Valg:
• Ingen
• Klassisk C5
• Stackss
• Nav
Indtast det brugernavn, du har fået oplyst af
Rambøll
Indtast adgangskode, du har fået oplyst af Rambøll
Indtast adgangskode, du har fået oplyst af Rambøll
Opsættes i samarbejde med Rambøll ved at klikke
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Test forbindelse til Stackss
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på knappen Indsæt URL
Ved at klikke på denne knap kan du få bekræftet
om der er forbindelse til Stackss

Vis tilgængelige regnskaber for
denne bruger

Ved at klikke på denne knap kan du få en oversigt
over de regnskaber/virksomheder, der er i Stackss.
Dobbeltklik på de Regnskab du ønsker at benytte

Regnskab
Vis tilgængelige finanskladder
for denne bruger

Viser det valgte regnskab
Ved at klikke på denne knap kan du få en oversigt
over de regnskaber/virksomheder, der er i Stackss.
Dobbeltklik på den finanskladde, du ønsker
Rambøll FAS skal overføre posteringer til

URL til Stackss program

For at Finans i menuen kan kalde Stackss er det
nødvendigt at indsætte URL/Genvejen fra
skrivebordet i denne streng – Klik på Indsæt URL
og kopiere indhold af genvej til denne streng.
Kontakt evt. Rambøll for assistance til denne
funktion.

Opdater alle kontonumre i
Standardkontoplan

Bagefter kan du starte Stackss fra Rambøll FAS i
hovedmenuen i Finans
Benyttes Standardkontoplan fra Stackss kan disse
indsættes i Rambøll FAS, så opdatering af
finanskonti i Rambøll FAS udføres ved hjælp af et
klik med denne genvej/funktion

Filer – menuen

1.47

1.5.5 Kontonumre til finansbogholderi
Generelt
Det elektroniske bilag til Finansbogholderi skal konfigureres i denne funktion, så de
enkelte kontonumre i kontoplanen i Finansbogholderi passer med det elektroniske bilag.
Det er muligt, at angive forskellige kontonumre for de enkelte driftskonto for hver
opkrævningsgruppe.


Såfremt der ikke ønskes integration med Finansbogholderi vil kontonumrene
stadigvæk udskrives på de manuelle bilag og kunne benyttes som
konteringsvejledning, når bilaget skal posteres manuelt i Finansbogholderiets
kassekladde.

Procedure

•

Vælg Filer – Opsætning – Kontonumre til Finansbogholderi
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Vælg knappen Ret Kontonavne, hvis der ønskes andre kontonavne end f.eks. Giro1,
Giro 2, Bank 1 mv. (Bemærk – det er udelukkende statuskonti der kan rettes navne på)
F.eks.

Vælg knappen OK for at gemme de rettede kontonavne.
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•

Vælg Ret for at indtaste kontonumre for de enkelte konti.

•

Vælg OK for at gemme indtastningerne.
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For at lette inddateringen af posteringskonti for hver opkrævningsgruppe kan du vælge
knappen – Kopier disse kontonumre til alle øvrige opkrævningsgrupper

Klip på OK

Klik på OK – og nu er kopiering gennemført.
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Hvis der I Filer – Opsætning – Indstillinger – Finans er valgt integration med Stackss er
denne knap Kontroller om kontonumre findes i Stackss synlig, og følgende besked
fremkommer, hvis alle kontonumre eksisterer i Stackss.

Klik på OK og du er nu sikker på at dine posteringer posteres på de indtastede konti

•

Vælg Næste/Forrige for at tilføje kontonumre for de øvrige opkrævningsgrupper.

•

Vælg Udskriv for at udskrive og kontrollere opsætningen af kontonumrene til
Finansbogholderi.

•

Vælg Afslut for at returnere til hovedskærmen.
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1.5.7 Formularer
Generelt
Formularmodulet benytter MS Windows’ standardkomponenter via den printer, som er
installeret i MS Windows. Det betyder, at papirvalg og skrifttyper godt kan variere fra
printer til printer, da to forskellige printere også har forskellige egenskaber.
Med RAMBØLL FAS leveres også standard TrueType skrifttyper til bl.a. OCR-B og
stregkoder.
Hvis der er ønske om helt specielle skrifttyper, kan disse købes separat hos forskellige
softwarehuse og installeres i MS Windows.
Når formularmodulet skal konfigureres første gang, er det nødvendigt at installere en
grundlæggende skrifttype fra starten. Det kan enten være Courier eller Courier New.
Procedure

•

Vælg Filer – Opsætning – Formularer
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Du kan nu vælge, hvilken formular du ønsker at rette i ovenstående oversigt.
•

Vælg f.eks. Aflæsningskort og dobbeltklik på Enkelt aflæsningskort.
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Når der dobbeltklikkes på en formular, åbnes den. Ved åbning er formularen låst. Dvs.
at felterne ikke umiddelbart kan flyttes rundt på selve papiret.
Menuen til højre i billede giver flg. Muligheder:
Gem
De ændringer der er foretaget i formularen gemmes.
Gem Afslut
De ændringer der er foretaget i formularen gemmes og redigering afsluttes.
Afslut
Redigering af formular afsluttes

Print
En prøve af formularen udskrives
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FI kort linie
En maske med et FI-kort vises nederst i formularen som en hjælpe maske ved
opsætning af FI-kort (Fælles Indbetalingskort).
cm-streger
Deler formularen op i kvadrater af 1 cm
Tekstfelt (almindelig brødtekst)
Angiver farven på et tekstfelt.
Datafelt (flettefelter fra Rambøll FAS)
Angiver farven på et datafelt.
Udskriv ikke 0 (nul eller blank)
Angiver farven på et datafelt, som er angivet til ikke at udskrive en linjen, hvis feltet er
nul eller blank.
Skift skrifttype

Der kan skiftes til en generel skrifttype i den formular, der redigeres.
Skift skriftstørrelse

Forøg venstremargin
Forøger venstremargin på hele den formular, der redigeres.
Formindsk venstre margin
Formindsker venstremargin på hele den formular, der redigeres.
Check placeringer
Kontrollerer for at felterne ikke ligger oven i hinanden mv.

Der skelnes mellem 2 typer felter i formularen.



Tekstfelter som almindelig ”brødtekst”
Datafelter som fletter data fra databasen ind i formularen ”flettefelter”

1.56

Filer – menuen

Man kan godt beskrive ovenstående som en lidt mere avanceret form for brevflet.
Inden der startes på rettelse/tilpasning af den enkelte formular, bør det først kontrolleres,
om formularen er fri for fejl, dvs. har den rigtige skrifttype, og at flere felter ikke ligger
oven i hinanden mv. Disse fejl vil oftest opstå, hvis formularen har været importeret fra
et andet system.
Vælg Check placeringer i menuen til højre i formularen.

Du kan:
•
•
•

Tilføje/Slette et felt
Ændre egenskaber på et felt
Indsætte/slette linjer

Hvis der højreklikkes i formularen uden at ramme nogle felter – lad os kalde det papiret,
får du flg. Menu:

Tilføj felt
•

Der højreklikkes på den placering i formularen, hvor feltet ønskes oprettet.

•

Dernæst klikkes på Tilføj felt.
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I ovenstående billede kan flg. Tilpasses:
Placering

•
•
•

X, Y koordinater kan angives.
Feltet kan Venstre- og Højre justeres
Placer automatisk betyder at feltet placeres i det grid (indeling), som formularen
har standard.

Skrifttype

Skrifttype er navnet på skrifttypen. Der kan vælges mellem de installere skrifttyper på
den enkelte arbejdsstation.
Størrelse angives som punkter.
Der er genvejsknapper til Skrifttyperne Stregkode og OCRB.
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Klikkes på knappen Skrifttype, bliver der endnu flere muligheder:

•

Klikkes der på knappen Farve, åbnes for flg. Muligheder:

•

Hvis dette ikke er tilstrækkeligt er det muligt at definere sine egne farver ved at
klikke på Definer farver>>
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Indhold

Der skelnes mellem Tekstfelt, som er almindelig brødtekst eller et Datafelt, som kan
opfattes som et flettefelt fra databasen i Rambøll FAS.
•

Klikkes der i radioknappen Data opstår flg. Muligheder:
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Da der er formularer til mange forskellige formål er data-/flette felterne opdelt i:
•
•
•
•
•

Stamdata
Periodeopkrævning/Flytteopgørelse
Acontoopkrævning
Gebyrer/Rykkere
Faktura/Kreditnota

Hvert felt er beskrevet med flg.:
•
•
•

Kode
Beskrivelse
MaxAntalTegn

❑ Udskriv ikke linien, hvis data er 0 eller blank
Markeres ovenstående vil en linje ikke blive udskrevet, hvis datafeltet enten har værdien
0 eller intet (blank)

❑ Udskriv blank linie, hvis data er 0 eller blank

Filer – menuen

1.61

Markeres ovenstående vil en linje udskrives som blank, hvis datafeltet enten har
værdien 0 eller intet (blank)
Indsæt billede

Der højreklikkes på den placering i formularen, hvor feltet ønskes oprettet.
•

Klik på Indsæt billede

•

Klik på Find billede
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•

Dobbeltklik på billede eller klik på Opret nyt for at finde et andet billede på
arbejdsstationen.

•

Klik på OK for at indsætte billede

Billedet er nu indsat i formularen.
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Indsæt linie

•

Højreklik i formularen, hvor der ønskes indsat en linie. Vælg Indsæt linie og der
indsættes en linie.

Slet linie

•

Højreklik i formularen, hvor der ønskes slettet en linie. Vælg Slet linie og der
slettes en linie.
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Hvis du højreklikker på et data- eller tekst felt, får du flg. Muligheder:

Egenskaber

Flyt

Du kan ny flytte feltet med musens markør. Klik med musen, når data- / tekst feltet er
på plads.
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Kopier
Der opstår et ekstra data-/tekst felt som placeres det ønskede sted med musen ved klik.
Slet
Klik med musen og feltet er væk.
Ryk

Skal et felt finjusteres, kan Ryk benyttes. Piletasterne benyttes til at flytte feltet på
plads. Afslut funktionen med at trykke på Enter/Return.

•

Klik i krydset i øverste højre hjørne på formularen for at afslutte.

•

Klik på Ja, hvis du ønsker at gemme dine ændringer.

•

Ønsker du ikke at gemme dine ændringer klikkes på Nej.

Det er også muligt at tilrette og udskrive en elektronisk formular fra RAMBØLL FAS
til PBS.
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Elektronisk edb-formular:
Når Rambøll udskriver opkrævninger til f.eks. PBS, udskrives disse på et særligt format
kaldet en snitflade.
Snitfladen sikrer, at det er muligt at sende data fra en dataleverandør til PBS, uden at
data går tabt. På samme måde kan PBS også sende oplysninger om indbetalinger til
dataleverandøren, som i dette tilfælde er RAMBØLL FAS, på en anden snitflade.
I snitfladen til PBS er der et specifikationsfelt på max. 60 tegn pr. linje. Dette
overholdes af RAMBØLL FAS. Det er ikke muligt at angive skrifttype eller andre
egenskaber for feltets udseende, da det er en tekst-baseret fil, som sendes til PBS.
Da der betales pr. linje ved automatisk betalinger via PBS, er det muligt ud for hver
linje at angive, om beløbet skal med, hvis det er forskelligt fra 0,00 kr.

•

Dobbeltklik på PBS Periode Opkrævning.
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Menuen til højre i billede giver flg. Muligheder:
Gem
De ændringer der er foretaget i formularen gemmes.
Gem Afslut
De ændringer der er foretaget i formularen gemmes og redigering afsluttes.
Afslut
Redigering af formular afsluttes
Print
En prøve af formularen udskrives
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Tekstfelt (almindelig brødtekst)
Angiver farven på et tekstfelt.
Datafelt (flettefelter fra Rambøll FAS)
Angiver farven på et datafelt.
Udskriv ikke 0 (nul eller blank)
Angiver farven på et datafelt, som er angivet til ikke at udskrive en linjen, hvis feltet er
nul eller blank.
Udvid formular
Formularen kan udvides ved at klikke på Tilføj linie.
Reducer formular
Formularen kan mindskes ved at klikke på Fjern linie.
Du kan:
•
•
•

Tilføje/Slette et felt
Ændre egenskaber på et felt
Indsætte/slette linjer

Hvis der højreklikkes i formularen uden at ramme nogle felter – lad os kalde det papiret,
får du flg. Menu:

Du kan nu tilføje et tekst-/data felt:
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Placering:
Felterne er nu linje og kolonnebaseret. Der er mulighed for at angive om feltet skal være
Venstre eller Højre justeret.
Indhold:
Der skelnes mellem Tekstfelt, som er almindelig brødtekst eller et Datafelt, som kan
opfattes som et flettefelt fra databasen i Rambøll FAS.
Klikkes der i radioknappen Data opstår flg. Muligheder:

❑ Udskriv ikke linien, hvis data er 0 eller blank
Markeres ovenstående vil en linje ikke blive udskrevet, hvis datafeltet enten har værdien
0 eller intet (blank)
Klik på Vælg data kode
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Da der er formularer til mange forskellige formål er data-/flette felterne opdelt i:
•
•
•
•

Stamdata
Periodeopkrævning/Flytteopgørelse
Acontoopkrævning
Gebyrer/Rykkere

Hvert felt er beskrevet med flg.:
•
•
•

Kode
Beskrivelse
MaxAntalTegn

Hvis du højreklikker på et data- eller tekst felt, får du flg. Muligheder:
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Egenskaber:

Flyt:

Du kan ny flytte feltet med musens markør. Klik med musen, når data- / tekst feltet er
på plads.
Kopier
Der opstår et ekstra data-/tekst felt som placeres det ønskede sted med musen ved klik.
Slet
Klik med musen og feltet er væk.
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•

Klik i krydset i øverste højre hjørne på formularen for at afslutte.

•

Klik på Ja, hvis du ønsker at gemme dine ændringer.

•

Ønsker du ikke at gemme dine ændringer klikkes på Nej.
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1.5.8 Postnumre
Generelt
Her vedligeholdes postnumrene i Rambøll FAS.
Postnumrene til udlandsadresser (landenavn) er fordelt på flg. måde


PBS:

0000 suppleret af landenavn er til lande uden for Danmark

Procedure

•

Vælg Filer – Opsætning – Postnumre

•

Udlandsadresser angives kun i Administrator- og Ejeradresser!
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I navigatoren til højre i skærmbilledet kan du vælge flg. funktioner:
Næste
Søger efter næste postnummer
Forrige
Søger efter forrige postnummer
Søg
Følgende dialog fremkommer:

Klik i en af listeboksene og rul ned til det postnummer eller bynavn du søger og klik på
Søg

Ret
Når det pågældende postnummer er fundet, kan dette rettes.
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Indtast rettelsen og klik på OK for at gemme eller Fortryd for at afslutte uden at
gemme.
Ny
Hvis der skal oprettes et nyt postnummer, vælges Ny, og det nye postnummer og
bynavn indtastes.
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Slet
Først søges det postnummer, som skal slettes. Dernæst klikkes på Slet, og du bliver
spurgt om flg.:

Klik på OK, hvis du er sikker!
Udskriv
Alle postnumrene udskrives på en liste til kontrol og granskning.
Synkroniser med postdanmark
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Du kan nu foretage en afstemning med de aktuelle postnumre fra postdanmark ved at
klikke på knappen Synkroniser med postdanmark.

Derefter kan du klikke på Ja (Yes) for at opdatere til nyeste postnumre fra Postdanmark.

Angiv om du ønsker at bynavn skal starte med Stort bogstav og efterfølgende starte med
småt eller kun store bogstaver.

Afslut
Funktionen Postnumre afsluttes.
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1.5.9 Billeder og Logoer
Generelt
Billeder og Logoer benyttes til vedligeholdelse af kartotek for billeder og logoer i
Rambøll FAS
Procedure

•

Vælg Filer – Opsætning – Billeder og Logoer

Her kan de billeder og logoer gemmes, som oftest benyttes i forbindelse med
indsætning af billeder i bla. Formularmodulet.
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Opret nyt

Find det billede eller logo på din arbejdsstation, som du ønsker at benytte og dobbeltklik
på dette for at få det indlagt i Rambøll FAS.
Slet
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Marker det billede du ønsker at slette med musen og klik på Slet.

1.81

1.82

Filer – menuen

1.5.10 Ejendomsnumre Opdatering
Generelt
Ejendomsnummeropdatering benyttes til opdatering af ejendomsnummeret på
eksisterende forbrugere i RAMBØLL FAS.
F.eks. kunne behovet opstå ved, at vandværket etablerer en aftale med kommunen om
aflevering af forbrugsdata indeholdende et ejendomsnummer.

Procedure

•

Vælg Filer – Opsætning – Ejendomsnumre Opdatering
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Ud for hver adresse kan ejendomsnummeret indtastes i feltet EjendomsNummer.
•

Klik på Gem for gemme de indtastede Ejendomsnumre.

•

Klik på Ja, hvis du ønsker at gemme ændringerne.
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1.5.11 Fas2util
Generelt
Denne funktion benyttes generelt efter aftale med Rambøll. I de fleste tilfælde har
Rambøll udviklet en funktion, som aktiveres med en bestemt kommando, efter aftale
med vandværket.
Procedure

•

Vælg Filer – Opsætning – Fas2util

I øverste indtastningsfelt kan f.eks. indtastes en af flg. kommandoer:

•
•

FANTAL, benyttes til at se, hvor mange aktive forbrugere, der er i Rambøll
FAS
Klik på Start eller tryk på ENTER for at starte hjælpeprogrammet
Klik på Afslut for at afslutte funktionen.
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1.5.12 Slet gamle data
Generelt
I forbindelse med implementeret af EU’s persondataforordning – GDPR, skal der i FAS
være mulighed for at slette gamle data, så vandforsyningen lever op til datakrav I
GDPR.
Disse krav indebærer at der ikke må lagres data i systemet som ikke er nødvendige for
at systemet kan opfylde sit formål. Ligeledes indeholder GDPR krav om “retten til at
blive glemt”.
Overført til betydning for data i Rambøll FAS betyder dette at der skal være mulighed
for at slette data der er ældre end en given dato på alle aktive forbrugere, samt slette al
data om forbrugere der er fraflytter før en given dato.
Skæringsdato for sletning skal selv kunne vælges af brugerne af systemet, men af
hensyn til bogføringsloven skal systemet forslå en dato der tager udgangspunkt i en
skæringsdato, der fjerner seneste periodeafregning ældre end 5 år.
Det skal være muligt for brugerne selv at bestemme hvad data der slettes i systemet
Procedure

•

Vælg Filer – Opsætning – Slet gamle data
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Vælg
•
•
•

Ja – hvis du har foretaget en sikkerhedskopi og du fortsætter til næste skærmbillede
Nej – hvis du ikke har foretaget en sikkerhedskopi og ønsker at gøre det fra hovedmenuen.
Foretag sikkerhedskopi – hvis du ønker først at foretage en sikkerhedskopi før du
fortsætter til skærmbilledet for Slet gamle data.

Når der enten er valgt Ja eller Foretag sikkerhedskopi fremkomer til sidst følgende
skærmbillede.

Skærmbilledet Slet historisk data er opdelt i fanebladene
•
•
•

Sletning af gamle data i databasen
Sletning af gamle PBS og NemHandel filer
Overflytning af bemærkning til henvendelse

Fanebladene vil blive forklaret i det følgende:
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Sletning af gamle data i databasen:
Skærmbilledet er delt op i flere grupperinger, som beskrives i det følgende:
Udvælgelse:
Under Udvælgelelse er der en ramme, som hedder Grundlag. Under Grundlag kan der
vælges mellem en Enkelt forbruger og Alle forbrugere. Ved valg af Enkelt
forbruger fremkommer det almindelige Søge-billede til Forbrugere, for at kunne vælge
forbrugeren. Ved valg af Alle forbrugere, som er Standard valg, er det alle forbrugere
det kan berøre.
I rammen Inkluder kan der til-og fravælges følgende
Valg-boks

Beskrivelse
Der kan samlet slettes
Opkrævninger/betalinger/gebyrer og
forbrug, hvor posteringsdatoen/logdato i
runlog skal være ældre end
skæringsdato’en
Der slettes Henvendelser/vedhæftede filer
ud fra Henvendelsesdato, som er ældre en
skærings-dato’en.
Der slettes fakturaer/Kreditnotåer mv,
som er udlignet, og hvor faktura/kreditnota-datoen er før skæringsdatoen
Til sletning efter
målerudskiftningsdato’en
Til sletning på akitve- og udskiftede
målere. Aflæsninger som findes ud fra
forbrug i Status, og dermed koblet til en
periode- eller flytte-afregning kan ikke
slettes, hvis ikke der er er flueben i
Opkrævninger/betalinger/gebyrer/forbrug
Fraflyttere kan slettes når deres saldo er 0
kr. og sidste posteringsdato på
forbrugeren er ældre end skæringsdatoen.
Alle data på en fraflytter slettes.
Runlogposteringer slettes, hvis de kørsler,
som de repræsenterer slettes totalt i
systemet. Der slettes således ikke
runlogposteringer, hvis der kun fjernes
data fra en enkelt forbruger, som har
posteringer på lognummeret
Backups kan slettes når backup-datoen
ligger før skæringsdatoen.
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Yderligere er der en knap
kriterierne for sletning.

Hele teksten kan ses på næste side.
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, som giver en god forklaring til
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Kriterier for sletning
Opkrævninger / betalinger / gebyrer / forbrug
FAS finder den seneste periodeafregning, der ud fra runlogdato er dannet før skæringsdatoen.
Alle posteringer, betalinger, gebyrer og forbrug der ligger på eller før dette lognummer fjernes.
Er periodeafregningen koblet med en aconto overføres eventuel regulering og restance fra
periodeafregningen til acontoafregningen.

Henvendelser / vedhæftede filer
FAS finder alle henvendelser der ud fra henvendelsesdato er ældre end skæringsdatoen og
som IKKE er mærket som ”Må ikke slettes”. Vedhæftede filer de henvendelser der slettes,
slettes også.

Faktura / kreditnota / fakturagebyrer / fakturabetalinger
FAS finder alle udlignede fakturaer, hvor fakturaen er udlignet før skæringsdatoen. Når en
faktura slettes, slettes også evt. kreditnotaer, gebyrer og betalinger der er knyttet til fakturaen.

Udskiftede målere inkl. aflæsninger på disse
Målere som er udskiftet før skæringsdatoen. Aflæsninger på de målere der slettes, slettes
også. Målere som findes i forbrugstabellen og dermed er koblet til en periodeafregning, kan
ikke slettes hvis ikke periodeafregningen også slettes.

Aflæsninger
Aflæsninger på aktive og udskiftede målere. Aflæsninger som findes i forbrugstabellen og
dermed er koblet til en periodeafregning, kan ikke slettes hvis ikke periodeafregningen også
slettes.

Fraflyttere
Fraflyttere kan slettes når deres saldo er 0 kr, og sidste posteringsdato på forbrugeren er ældre
end skæringsdatoen. Alt data på en fraflytter slettes.

Runlog / finansjournaler
Runlogposteringer slettes hvis de kørsler som de repræsenterer slettes total i systemet. Der
slettes således ikke runlogposteringer, hvis der kun fjernes data fra en enkelt forbruger som
har posteringer på lognummeret.

Backuplog
Backups kan slettes når backupdatoen ligger før skæringsdatoen.

Sletning af gamle PBS og NemHandel filer
FAS kan ved at kigge i mapperne for de angivne stier under ”PBS stamdata” og ”NemHandel
opsætning” finde gamle PBS og NemHandel filer og tilbyde at slette dem. Bemærk at hvis filer
kopieres fra en computer til en anden, kan de få en anden fil dato og dermed blive slettet på
baggrund af denne dato.

Overflytning af bemærkning til henvendelse.
Da en bemærkning på en forbruger ikke kan datostemples, kan FAS ikke afgøre, hvornår den er
forældet. Dette kan stride mod reglerne i EU’s persondataforordning, hvis der her gemmes
informationer som ikke er relevante for det aktuelle kundeforhold.
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FAS kan overflytte alle bemærkninger på forbrugerne til en henvendelse, som så stemples med
dags dato og dermed kan slettes efter tid.

OBS!
For at sikre at korrekte relationer bevares i databasen, kan der ikke slettes aflæsninger uden
også at slette udskiftede målere.

De andre 2 bokse gælder følgende
Der er standard flueben i Opdater
automatisk indekser, så før sletning er
sikkert at indekserne er opdateret. Det er
også muligt manuelt at opdatere
indekserne ved at vælge knappen
Opdater indekser
Der angives automatisk en skæringsdato i
feltet Sletbare data ældre end ud fra
dags dato, som kan ændres

De nedenstående faneblade for Posteringer, Henvendelser, Fakturaer, Aflæsninger,
Udskiftede målere, Runlog, Fraflyttere og Sikkerhedskopi oversigt viser hver især
hvilke, der vil blive slettet.
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Sletning af gamle PBS og NemHandel filer:
Der kan vælges mellem at slette PBS filer og NemHandel filer

Når der er valg PBS-filer som ovenstående kan man under Placeringer se hvor filerne
undersøges, som altid er sat op i FAS, når PBS-modulet er installeret og sat til.
Der angives standard en dato, under Sletbare filer ældre end, som typisk er cirka 5 år
ældre. Det er muligt at ændre denne dato, hvis det ønskes.
Ved valg af knappen Vis data der kan slettes fremkommer de filer, som svarer til datokriteriet, nedenunder i rammen Filer, og der fremkommer 2 knapper Fortryd og Slet
data.
Fortryd-knappen returnerer til forrige skærmbillede, således knappen Vis data der kan
slettes vises igen.
Slet data-knappen sletter de filer, som vises under Filer
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Ved valg af NemHandel filer ser skærmbilledet således ud

Under Placeringer fremgår det hvor NemHandels-filerne er placeret.
Der angives standard en dato, under Sletbare filer ældre end, som typisk er cirka 5 år
ældre. Det er muligt at ændre denne dato, hvis det ønskes.
Ved valg af knappen Vis data der kan slettes fremkommer de filer, som svarer til datokriteriet, nedenunder i rammen Filer, og der fremkommer 2 knapper Fortryd og Slet
data.
Fortryd-knappen returnerer til forrige skærmbillede, således knappen Vis data der kan
slettes vises igen.
Slet data-knappen sletter de filer, som vises under Filer
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Overflytning af bemærkning til henvendelse:
Da en bemærkning på en forbruger ikke kan datostemples, kan FAS ikke afgøre,
hvornår den er forældet. Dette kan stride mod reglerne i EU’s persondataforordning,
hvis der her gemmes informationer som ikke er relevante for det aktuelle kundeforhold.
FAS kan overflytte alle bemærkninger på forbrugerne til en henvendelse, som så
stemples med dags dato og dermed kan slettes efter tid.

Vælg knappen Vis bemærkninger der kan oprettes som henvendelse for at vise de
relevante bemærkninger, som kan oprettes til Henvendelser under Forbrugere.
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Under Bemærkninger til overflytning som henvendelser fremkommer de relevante
forbrugere med kolonnerne Forbrugernummer og Bemærkning.
Knappen Fortryd returnerer tilbage, således der igen kan vælges Vis bemærkninger
der kan oprettes som henvendelse.
Knappen Opret henvendelser og slet bemærkning opretter bemærkningerne i
Henvendelser med dags dato, så de bliver datomærket, og herefter bliver de slettet i
bemærkninger. Der fremkommer følgende

Vælg knappen OK for at bekræfte.
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Vælg bagefter knappen Afslut for at afslutte skærmbilledet.
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1.5.12 Indekser
Generelt
Databasen i Rambøll FS er opbygget af 2 sammenhængende filer. Den ene fil er
datafilen og den anden kaldes indeks-filen og sikrer en hurtig søgning/opslag i datafilen.
For at søgningen altid er ajourført, kan det være en god ide engang imellem at opdatere
indeksfilerne i nedenstående funktion.
Rambøll anbefaler ca. 1 gang om ugen.
Procedure

•

Vælg Filer – Opsætning – Indekser
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1.5.13 Låsninger i databasen
Generelt
Hvis der sker låsninger i databasen kan denne funktion låse op igen. Hvis Rambøll FAS
afvikles i netværk og 2 brugere forsøger at rette den samme forbruger kan databasen i
sjældne tilfælde låses. Disse låsninger kan denne funktion låse op igen.
Procedure

•

Vælg Filer – Opsætning – Låsninger i databasen
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Oplås forbrugere
Klik på denne knap, hvis en forbruger skal låses op

Oplås Stamdata
Klik på denne knap, hvis Stamdata skal låses op
Afslut
Klik på Afslut for at afslutte funktionen Oversigt over låsninger i databasen.
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1.5.14 Sti til sikkerhedskopier på server
Generelt
Har du brug for at foretage en sikkerhedskopi til server skal Rambøll FAS kende stien
til denne server
Procedure

•

Vælg Filer – Opsætning – Sti til sikkerhedskopier på server

Indtast Lokal sti og det drev navn stien er mappet til.
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1.5.15 Brugerstyring
Generelt
Har du brug for brugerstyring f.eks. for at begrænse adgang til funktioner i program til
nogle forbrugere eller har anskaffet SMS-modulet.
Procedure

•

Vælg Filer – Opsætning – Brugerstyring

Vælg knappen Yes(Ja)
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Klik på Ny for at oprette en ny bruger i
systemet.
Hvis der allerede er oprette brugere i
systemet, skal du være administrator for at
kunne oprette/slette/ændre andre bruger.
Klik på Ret for at rette en eksisterende
bruger.
Du skal være administrator for at kunne
oprette/slette/ændre andre bruger.
Klik på Slet for at slette en eksisterende
bruger i systemet.
Du skal være administrator for at kunne
oprette/slette/ændre andre bruger.
Klik på Afslut eller i krydset i øverste
højre hjørne for at afslutte brugerstyring.
Klik på Rediger emailsignatur for at lave
signatur på Rambøll Mail. Der kan angives
specifik tekst til Start, Aconto, Periode,
Periode plus aconto, Flytning og
målerskift. (BEMÆRK kører udelukkende
på Rambøll FAS Online)
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Oprette ny bruger

Vælg knappen Ny

Brugernavn og Password
Angiv Brugernavn og Password (adgangskode)
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Password (adgangskode) bør være mindst 8 karakterer langt, indeholde mindst et stort
bogstav, små bogstaver, tal og mindst et specialtegn.
Adgangsniveau
Du kan angive flg.:
•
•
•

Administrator, som er standardbruger med adgang til alle funktioner og
mulighed for at oprette/ændre andre brugere i Rambøll FAS
Standardbruger har adgang til alle funktioner, men kan ikke ændre andre
brugere i systemet.
Kun opslag benyttes til brugere, som kun skal have kiggeadgang og som heller
ikke kan ændre andre brugere i systemet.

Bruger kan sende SMS
Hvis SMS-modulet er tilkøbt kræves brug af det, at der oprettes minimum en bruger i
Rambøll FAS og at brugeren oprettes med Ja i rammen Bruger kan sende SMS.
SMS modulet er udviklet i samarbejde med Blue Idea og der skal flg. SMS login
indtastes:

•
•
•
•

Klik på Ja for at Bruger kan sende SMS
Angiv Brugernavn, som du har modtaget fra Blue Idea ved oprettelse
Angiv Password, som du har modtaget fra Blue Idea ved oprettelse
Angiv Standard afsendernavn (maximum 11 tegn)
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Tag stilling til om der foruden afsendelse til forbrugeradressen også skal sendes SMS,
ved opslag i BBR, til Administrator og Ejer.
Bemærk der kun bliver sendt en SMS, hvis samme adresse eksisterer både ved
Forbrugeradresse samt opslag i BBR.
Klik på Ok for at gemme den oprettede burger
Emailopsætning – Rediger emailsignatur:
Emailsignatur kan ikke anvendes endnu. Og der vil ved klik på knappen Rediger
emailsignatur blive givet besked herom.

Vælg knappen Rediger emailsignatur
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1.5.16 Valider forbrugeradresser imod CPR
Generelt
Denne funktion benyttes primært, hvis der er brug for at kommunikere med offentlige
registre, f.eks. SMS via Blue Idea, som benytter lange adresser fra CPR.
Fordelen ved at validere adresser imod CPR er at vejnavne mv. er stavet korrekt.
Bemærk at adresser opdateres i andre felter på Forbrugerbilledet og adressesøgningen
ændres.
Procedure

•

Vælg Filer – Opsætning – Valider forbrugsadresser imod CPR
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Programmet kommunikerer med en service Rambøll har placeret på internettet. Denne
service indeholder adresser for hele Danmark.
For at der ikke skal blive for store ventetider skal du først vælge hvilke kommuner dine
forbrugere er placeret i.
Klik på Importer Adresseoplysninger for kommuner.

Klik på den/de kommuner, som ønskes overført/importeret i Rambøll FAS.

1.110

Filer – menuen

Klik dernæst på Afslut

Du bliver nu spurgt om programmet skal validere alle forbrugeradresser mod de
importerede CPR data?
Klik på Ja (Yes)

Hvis adresserne i forbrugerkartoteket ikke er gyldige vises de i oversigten til højre i
skærmbilledet og markeret med enten grøn (ugyldig bogstav angivelse) eller rødt
(ugyldigt vejnavn eller husnummer).
Det er muligt at klikke på de ugyldige adresser og se forslag til en af de importerede
adresser.
Er der mange adresser i oversigten er det også muligt at udskrive dem med knappen
Udskriv ikke gyldige adresser.
Det er muligt at sortere i venstre skærmbillede ved at klikke i kolonneoverskrifterne
KommuneNr, Vejkode, Kommunenavn, Vejnavn, Postnr og Postdistrikt.

Filer – menuen

1.111

For at genskabe den originale sortering af adresserne kan knappen Genskab original
sortering af adresser anvendes.
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1.5.17 Valider administratoradresser imod CPR
Generelt
Denne funktion benyttes primært, hvis der er brug for at kommunikere med offentlige
registre, f.eks. SMS via Blue Idea, som benytter lange adresser fra CPR.
Bemærk at hvis det er i forbindelse med SMS-modulet til Blue Idea, har du som
udgangspunkt adgang til alle adresser i Danmark, hvilket kan være en fordel ved
administrator adresse, hvor det er muligt at ejer/administrator bor udenfor for
forsyningsområdet.
Fordelen ved at benytte denne funktion er at vejnavne mv. på administratoradresser er
stavet korrekt.
Bemærk at administrator adresserne opdateres og kopieres samtidigt over i SMS
adresser på forbrugeren og adressesøgningen ændres.
Procedure

• Vælg Filer – Opsætning – Valider administratoradresser imod CPR
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Når denne funktion vælge kan der gå lidt tid førend næste skærmbillede dukker op, da
systemet er ved at hente adresser for alle kommuner i Danmark via internettet.

Når alle adresser er rettet til kan der klikkes på Opret SMS modtager ud fra gyldige
administratoradresser
Det er muligt at sortere i venstre skærmbillede ved at klikke i kolonneoverskrifterne
KommuneNr, Vejkode, Kommunenavn, Vejnavn, Postnr og Postdistrikt.
For at genskabe den originale sortering af adresserne kan knappen Genskab original
sortering af adresser anvendes.
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Du kan evt. kontrollere dette ved at klikke i menuen på Forbruger og søge en forbruger
med administrator adresse.

Klik på SMS Adr.

Der er nu tilføjet en administrator og det er muligt at tilføje flere adresser på
forbrugeren, hvis der er behov for dette.
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1.5.18 Opdater vejregister i FAS med nyeste fra CPR
Generelt
Denne funktion bruges til at opdatere vejregisteret i FAS med nyeste fra CPR.
Procedure

• Vælg Filer – Opsætning – Opdater vejregister i FAS med nyeste fra CPR
Der fremkommer et skærmbillede, som viser at der bliver opdateret
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Efter opdatering fremkommer nedenstående skærmbillede.

Vælg OK
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1.118
1.6 Udskrifter
1.6.1 Kombineret udskrift
Procedure

•

Vælg Filer – Udskrifter – Kombineret udskrift
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Generelt
Kombineret udskrift er egentlig en rapportgenerator, hvor det er muligt at udvælge
bestemte stamdata på forbrugeren til udskrift, Eksport og søgeliste til:

•

Skærm/Print, sender udskriften til skærm/printer/pdf/e-mail

•

Kommasepareret fil (CSV) *.txt eksporterer udskriften ud i en kommasepareret fil
med overskrifter

•

Excelfil (*.xls) eksporterer ud i Excel med overskrifter

•

Søgeliste eksporterer ud til søgelisten. Forbrugernummeret skal være valgt. Der kan
ikke eksporteres flere end 25 forbrugere.
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Hvert datafelt har en fast længde, som er defineret i RAMBØLL FAS. F.eks. har
forbrugernummeret en fast længde på 15 cifre. Jo flere felter, der markeres jo bredere
bliver udskriften.
Når udskriften overskrider 80 tegn i bredden, ændres skriftstørrelsen til en mindre type,
så der fortsat er plads på papiret.
Den sidste mulighed for mere plads er at ”lægge udskriften ned på papiret”.
Hvert felt kan afmærkes til medtagning på udskriften, og til hvert felt er det muligt at
opstille nogle betingelser afhængig af feltets egenskaber. Som udgangspunkt er der
ingen betingelser på hvert felt, når Kombineret udskrift startes. Derfor står der ALLE ud
for hver betingelse.
Her afgrænses udskriften af et forbrugernummer
=
Vejkode, udskriver en bestemt vej
>
Vejkode, udskriver veje med en vejkode større
end specificeret
<
Vejkode, udskriver veje med en vejkode mindre
end specificeret
<>
Vejkode, udskriver veje med en vejkode
forskellig fra specificeret
Flere Vejkode1, Vejkode2, Vejkode3… Kan udskrive
flere værdier
Her afgrænses udskriften af takstbladet. Der
=
foretages et opslag direkte i takstbladet enten =
<>
eller <>

=
>
<
<>
INT

Her afgrænses udskriften af en dato.
Dato, udskriver efter en bestemt dato
Dato, udskriver større end en bestemt dato
Dato, udskriver mindre end en bestemt dato
Dato, forskellig fra en bestemt dato
Dato, udskriver indenfor et bestemt dato interval

Ved start af Kombineret udskrift er der heller ikke valgt nogen felter, så dette skal gøres
på ny hver gang.
Er der f.eks. en opsætning, som benyttes ofte, er det muligt at gemme opsætningen
under et bestemt navn og senere hente den ind igen, så man ikke skal begynde forfra
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med opsætningen, hver gang Kombineret Udskrift startes. Når man henter udskriften
vil det navn man har gemt det under blive vist som en overskrift på hver side.

Rækkefølgen i udskriften sammensættes i den rækkefølge felterne markeres. Hvis
rækkefølgen skal være anderledes, f.eks. skal udskriften i stedet starte med
Målernummer, klikkes på Målernummer i ovenstående bar og Målernummeret trækkes
helt til venstre før Forbrugernr.

Resultat

Skal udskriften også sorteres i Målernummer orden skal sorteringsrækkefølgen ændres:

Primær sortering ændres fra Forbrugernummer til Målernummer.
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Det er muligt at tilføje en Overskrift til udskriften.
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1.6.2 Labels
Generelt
Der kan udskrives til Labelspapir, f.eks. til større udsendelser. Oftest vil labels blive
brugt til kuverter i forbindelse med f.eks. indkaldelse til generalforsamling mv.
Procedure

•

Vælg Filer – Udskrifter – Labels

Udskrift af Labels kan inddeles efter adressekriterium:
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•

Administrator adresse Der udskrives labels til de forbrugere, som er registreret
med en administratoradresse

•

Forbrugeradresse

Labels udskrives med alle forbrugerne

•

Opkrævningsadresse

Labels udskrives med administratoradresse, hvor en sådan
er registreret, alternativt udskrives til forbrugsadressen

•

Ejer adresse

Labels udskrives med ejer adresse, hvor en ejer er
registreret, alternativt udskrives til forbrugsadressen

samt efter:
•
•
•
•
•
•
•

Opkrævningstype (Opgørelse/PBS)
Zonekode1
Zonekode2
Takstkode
Opkrævningsgruppe
Anvendelser
Parti – hvis Rambøll SMK er installeret

Desuden kan der vælges om forbrugernummeret skal medtages på hver enkelt label, og
om forbrugernummeret skal udskrives som en stregkode.
Der er mulighed for at markere, at fraflyttere kan medtages.
•

Der er mulighed for at udskrive til Labelarket fra Avery 7163
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1.6.3 Flytteblanketter
Generelt
Når en forbruger melder flytning til vandværket, kan der udskrives en blanket, som
benyttes til at notere oplysninger omkring flytningen, og som udskrives, før der
foretages flytning i Rambøll FAS.
Procedure
• Vælg Filer – Udskrifter – Flytteblanketter

•

Den pågældende forbruger findes først frem ved at klikke på Søg.
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•

Derefter klikkes på Udskriv for at sende udskriften til printer.

•

Klik på Afslut, når funktionen ikke længere ønskes benyttet.

Filer – menuen
Eksempel på udskrift:
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1.6.4 Journaler
Generelt
I RAMBØLL FAS er der indlagt et antal færdige journaler, der kan udskrives.
Journalerne indeholder lister med alle forbrugerne i kartoteket sorteret efter
forbrugernummeret.
Procedure

•

Vælg Filer – Udskrifter – Journaler
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•

I udvælgelseskriterier kan der vælges mellem alle forbrugerne i kartoteket eller
efter
o Zonekode1
o Zonekode2
o Takstkode
o Opkrævningsgruppe
o Anvendelser

•
•

Ved journalerne Flytninger og Indbetalinger er det muligt at angive et bestemt
datointerval for henholdsvis Flytninger og Indbetalinger.
Ved Flytninger kan knappen Eksporter anvendes. Ved Indbetalinger og
Stamdataoplysninger

•

Når valget er foretaget, vælges Udskriv for at sende journalen til printeren.

•

Ved Flytninger kan der også eksporteres til Excel, som bl.a. kan bruges til at
videregive oplysning om flytning til spildevandsselskaberne, så de kan bruge
oplysningerne til at beregne en flytteopgørelse på spildevand

•

Vælg Afslut for at afslutte funktionen.

Eksempel på udskrift af journal Flytninger:
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Eksempel på Excelfil af journal Flytninger

som består af kolonnerne
• Forbrugernummer
• Lognummer
• FlyttetDato
• Navn
• Navn2
• Adresse
• Adresse2
• Adresse3
• Postnr_by/land
• Adm. Navn
• Adm. Navn2
• Adm. Adresse
• Adm. Adresse2
• Adm. Adresse3
• Adm. Postnr_by/land
• Målernr.
• Flytteaflæsning
• Tilflytter navn
• Tilflytter navn2
• Tilflytter adm. Navn
• Tilflytter adm. Navn2
• Tilflytter adm. Adresse
• Tilflytter adm. Adresse2
• Tilflytter adm. Adresse3
• Tilflytter adm. Postnr_by/land
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Eksempel på udskrift af journal Indbetalinger:

Eksempel på udskrift af journal Stamdata oplysninger:
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1.6.5 Standardbreve
Generelt
Med Standardbreve har du mulighed for at udskrive standardbreve. Et standardbrev
kan eksempelvis være en indkaldelse til generalforsamling, eller en advisering om at
vandværket skal foretage målerudskiftning i forbindelse med stikprøvekontrol.
Procedure

•

Vælg Filer – Udskrifter – Standardbreve.
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Der kan vælges mellem de oprettede standardbreve i formularmodulet.
Brevene udskrives i forbrugernummerorden, og der vælges et fra forbrugernummer.
Det er mulig at vælge mellem til et forbrugernummer eller Antal
Husk at 0 (=nul) angiver den første forbruger i kartoteket.
Der kan ligeledes inddeles efter:
•
•
•
•
•
•
•

Opkrævningstype (Opgørelse/ PBS)
Zonekode1
Zonekode2
Opkrævningsgruppe
Anvendelsesgrupper
Målerparti – hvis RAMBØLL SMK er installeret
Målertype, Selvaflæsningsmåler eller Radiomåler

Det er muligt at medtage flytninger.
Udskriften aktiveres ved at klikke på Udskriv og afsluttes ved at klikke på Afslut.
Standardbreve tilpasses under Filer – Opsætning – Formularer.

Filer – menuen
Eksempel på Brev 1:
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1.6.6 Liste over manuelle gebyrer
Generelt
Med denne liste får du et overblik over de forbrugere, som er blevet tillagt et manuelt
gebyr. Manuelle gebyrer tilskrives en forbrugere under menuen Forbrugere – Status –
Gebyrer (Klik i linjen og opret nyt gebyr).
Procedure

•

Vælg Filer – Udskrifter – Liste over manuelle gebyrer.

Der kan angives en Datoafgrænsning på formen dd.mm.åå. Vælges ingen
datoafgrænsning vil listen indeholde alle de manuelle gebyrer, som ikke er afregnet
endnu.
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Eksempel på liste over manuelle gebyrer:
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1.6.7 Faktor på fast afgift
Generelt
Med denne liste får du et overblik over forbrugere med faktor på fast afgift, hvis denne
funktion benyttes.
Procedure

•

Vælg Filer – Udskrifter – Faktor på fast afgift

Marker Udskriv kun summation, hvis du kun ønsker at få en oversigt over antal
forbrugere med Faktor på fast afgift.
Marker Udskriv kun forbrugere med FA <> 1, hvis du vil have de forbrugere med en
faktor forskellig fra 1.
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Eksempel på liste over Faktor på fast afgift:
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1.7 Foretag sikkerhedskopi
Generelt
Det er vigtigt at sikre sig mod tab af data, da det svarer til tabt arbejde. Det er ikke
tilstrækkeligt at data ligger gemt på harddisken. Den kan gå i stykker, eller du kan
komme ud for systemnedbrud (strømsvigt, tyveri eller lign). Derfor er det vigtigt, at
kunne foretage sikkerhedskopi til et flytbart medie, f.eks. USB-pen, USB-harddisk eller
til en server, hvor der jævnligt tages sikkerhedskopi.
Hvor ofte der skal foretages sikkerhedskopi afhænger i høj grad af, hvor mange data,
der skal indtastes/rettes.
Formatet på sikkerhedskopien er ZIP. Det betyder, at dataene er pakket sammen, så
sikkerhedskopien fylder mindst muligt.
Procedure

•

Vælg Filer – Foretag sikkerhedskopi.

1.142

•
•
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Du kan udvælge den placering, hvor du ønsker at gemme din sikkerhedskopi.
Bemærk at Rambøll FAS foreslår selv filnavn med dagsdato på formen hhyy-mmdd og så et bogstav a for den første denne dato og næste gang b for næste mv.

Langt de fleste brugere vil foretage sikkerhedskopi til USB-pen, da det er et flytbart
medie.
Foretag sikkerhedskopi til USB-pen (huks at indsætte USB-pennen i USB-porten):
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•

Klik på Computer for at få en oversigt over de drev, som er tilsluttet computeren.

•

Klik på det drev, hvor du ønsker at placere din sikkerhedskopi, f.eks. drev E:> og
klik på Åbn.
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•
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Du kan vælge at klikke på Gem eller opret ny mappe ved at klikke på Ny mappe,
for at gemme sikkerhedskopien.

Vil du gemme sikkerhedskopien i mappen sikkopi dobbeltklikkes på denne mappe og
derefter en af ovenstående valg.

•

Når der er klikkes på Gem kan du indtaste en kommentar til sikkerhedskopien
eller tryk ENTER for at fortsætte. Klik på Ok for at fortsætte.

Vent – Systemet arbejder.
Programmet vender tilbage til Rambøll FAS, og du kan fortsætte med arbejdet.
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1.8 Indlæs sikkerhedskopi
Generelt
Hvis et eller andet går galt, f.eks.:
•
•
•

Beregning med forkerte priser eller perioder
Fejl i database
Systemnedbrud mv.

Kan databasen genskabes fra en sikkerhedskopi. Når sikkerhedskopien indlæses,
overskrives alle data.

Procedure

•

Vælg Filer – Indlæs sikkerhedskopi.
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Du kan indlæse sikkerhedskopien ved at klikke dig frem destinationen på
sikkerhedskopien, hvis den ikke som her fremkommer med det samme.
Fremgangsmåden er den samme ved Foretag sikkerhedskopi.
•

Klik på sikkerhedskopien og derefter Åbn

Når indlæsningen er afsluttet, returneres til Rambøll FAS.
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1.9 Sikkerhedskopi oversigt
Generelt
Oversigten over de sikkerhedskopier, der er taget, er nogle gange svær, da man hurtigt
glemmer hvad sikkerhedskopien indehold. Denne oversigt gør det lidt nemmere at få en
oversigt over de sikkerhedskopier, der er taget gennem tiden.
Procedure

•

Vælg Filer – Sikkerhedskopi oversigt.

Oversigten er sorteret, så de nyeste sikkerhedskopier står øverst.
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1.10 Skift system
Generelt
Benyttes revisorversionen af Rambøll FAS, hvor det er muligt at kører flere regnskaber,
kan der skiftes mellem disse i Rambøll FAS
Procedure

•

Vælg Filer – Skift system
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1.10 Afslut
Generelt
Afslut aktiveres, når programmet ikke længere ønskes benyttet. Afsluttes programmet
via dette menupunkt, vil du altid være sikker på, at programmet og databasen er afsluttet
og lukket korrekt.


Du kan også vælge at afslutte programmet ved at klikke på ”krydset” oppe i
højre hjørne af programmet ved siden af minimerings- og
maksimeringsknappen.

Procedure

•

Vælg Filer – Afslut.

