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Figur 1: Anvendelse af dimensioner i note i Rapportsystemet 

GENERELT 

Kontoplan med yderligere specifikation 

Flerdimensional kontoplan er en overbygning på den 

almindelige finanskontoplan, som giver mulighed for 

specifikation af den enkelte konto i flere niveauer, eller 

for specifikationer på tværs af kontoplanen. Det 

bestemmes på den enkelte kunde, om modulet skal 

anvendes.  

 

Anvendelse 

Flerdimensional kontoplan kan f.eks. anvendes til 

styring af  

 varegrupper 

 salgsgrupper 

 afdelinger 

 ejendomme 

 biler 

 projekter/sager 

 Interessenter 

 

KONTOPLAN MED DIMENSIONER 

På kunder, der er markeret for 

anvendelse af Flerdimensional 

kontoplan, oprettes de dimensioner, der 

skal anvendes på kunden.  

 

Det er muligt at anvende samme 

dimension på flere konti. Dette gør 

etableringen hurtig og sikrer en ensartet 

opbygning på alle konti. Det er samtidig 

muligt at begrænse brugen af de 

enkelte dimensioner til bestemte konti. 

 

Dimensioner kan tillige markeres som 

afsluttede evt. med en afslutningsdato. 

Afsluttede dimensioner er låst for 

bogføring. 

 

Udover de 6 brugerdefinerede 

dimensioner, er der to, hvis anvendelse 

er defineret på forhånd. Det drejer sig 

om: 

 Funktion, der anvendes til at registrere posteringer 

med henblik på at kunne udarbejde funktionsopdelte 

regnskaber. 

 Virksomhed, der anvendes til at registrere flere 

virksomheder (selvstændigt CVR-nummer) og åbner 

mulighed for overførsel af data til flere virksomheder 

i SP:Skat. 

 

 

POSTERINGER MED DIMENSIONER 

Ved indtastning af posteringer på kunder, hvor 

Flerdimensional kontoplan ønskes anvendt, er der indtil 

8 ekstra kolonner til rådighed, hvor de oprettede 

dimensioner kan indtastes evt. ved opslag på samme 

måde som kontonummer. 

 

UDSKRIFTER 

Dimensioner kan udskrives på posteringsudskrifter, 

balancer, budgetter og rapporter. 

 

I Rapportsystemet kan der udskrives dele af regnskabet 

opdelt i dimensioner. F.eks. hvis der er anvendt 

dimensioner i bogføringen til at registrere posteringerne 

på afdelinger, kan der bestilles en udskrift af et 

regnskab, der f.eks. udskriver en resultatopgørelse pr. 

afdeling.  

Det er også muligt at udskrive noter i regnskabet, der 

specificerer dækningsbidraget pr. varegruppe. 
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Figur 2: Anvendelse af dimensioner i Budgetsimulering 

BUDGETTER 

I Budgetsimulering kan 2 valgfrie 

dimensioner anvendes til 

budgettering. I dette tilfælde opnås 

både den enkle integration mellem 

budgetsimulering og 

finansbogføring og en høj 

detaljeringsgrad i budgettet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


