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Installationsvejledning
Dette lille afsnit vil hjælpe dig igennem installationen af KasseRapportenRevisor.

1. Tænd din PC, og vent indtil Windows er startet op.
2. Indsæt CD-ROM’en med programmet på, i dit CD-ROM drev.
- På de fleste PC’ere starter installationsprogrammet op af sig selv, ganske kort tid efter
CD-ROM’en er blevet indsat i drevet.
Hvis installationsprogrammet ikke starter op af sig selv inden for 10-30 sek. skal du
selv starte installationsprogrammet op. Dette gøres således:




Vælg funktionen Kør… fra Start-menuen.

Du skal nu skrive følgende: X:\setup - hvor X er drevbogstavet på dit CD-ROM
drev.
(Hvis dit CD-ROM drev hedder d, skal du skrive d:\setup)

Når du har gjort dette, trykker du på knappen
installationsprogrammet til KasseRapportenRevisor starter.

OK,

hvorefter

3. Følg nu installationsvejledningen på skærmen.

Installationen af KasseRapporten skulle nu være gennemført. Du finder programmets ikoner
under Start-menuen  Programmer  KasseRapportenRevisor.

For at starte programmet skal du klikke på ikonet med titlen: KasseRapportenRevisor. Du
kan også starte programmet via det ikon, der er blevet oprettet på dit skrivebord.
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Indledning til Revisor versionen
Med KasseRapporten i Revisor versionen er det nemt og hurtigt at indlæse dine
klienters kasserapporter og posteringer.
I KasseRapportenRevisor kan du oprette alle de klienter/regnskaber du har behov
for, og indlæse klienternes kasserapporter og posteringer i din version af klientens
regnskab.
Med det specielle Revisor Indtastnings billede er det nøjagtigt ligeså nemt og
hurtigt for revisor at indtaste i KasseRapportenRevisor som i et hvilket som helst
andet finansprogram.
Det anbefales at du forbereder dig inden du sætter klienten i gang med at benytte
KasseRapporten til dennes daglige indtastninger.
I følgende vejledning vil vi guide dig igennem denne forberedelses proces, samt
beskrive indlæsningen af klientens kasserapporter, ligesom vi vil beskrive hvordan
du kan ajourføre din kontoplan med evt. ændringer som klienten har foretaget.
Vi vil også introducere dig for de specifikke revisor funktioner du finder i denne
version af KasseRapporten. Herunder muligheden for at udlæse posteringerne i et
interval til en kommafil, der kan indlæses i Revisors finansprogram.
På dit skrivebord placeres en mappe (Revisor Vejledninger), der indeholder
vejledninger til overførsel af posteringer til dit finansprogram – se også side 19 i
denne vejledning.
Ellers henviser vi til vejledningen til KasseRapportenPLUS.
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Forberedelse af den enkelte klient
Inden du sætter klienten i gang med at indtaste i sin version af KasseRapporten bør
du forberede dig selv og dit program – KasseRapportenRevisor, således du får det
maksimale ud af klientens indtastninger.
Først og fremmest skal du oprette et regnskab til klienten i KasseRapportenRevisor.
Start KasseRapportenRevisor og vælg herefter Indstillinger i toppen af skærmen.
Herunder vælger du så det faneblad der hedder Valg af Regnskaber.

På listen til venstre kan du se hvilke klienter/regnskaber der allerede er oprettet i
systemet. Som standard er det installeret 2 regnskaber, Demo og Egen KasseRapport.
For at oprette et nyt regnskab klikker du på knappen.
Dernæst fremkommer følgende skærmbillede:
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Her indtaster du klientens navn i det hvide felt øverst i vinduet.
Der skal være markeret Opret et helt nyt regnskab.
Klik nu på knappen OK for at oprette det nye regnskab. Vælg evt. et eksisterende
regnskab, hvis kontoplan du vil overføre til den nye klient.
Klienten er nu oprettet og vil fremgå af listen til venstre.

Du skal nu tilpasse regnskabet så det passer til klienten.
Det første du bør gøre er at oprette klientens kontoplan.
Dobbeltklik på klientens regnskab på listen til venstre for at vælge det.
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Billedet vil nu ”blinke” et par gange og du vil efterfølgende kunne se i bunden af vinduet
under teksten: Følgende regnskab bliver brugt i øjeblikket: at det nu er den ønskede
klients regnskab der er det aktive.
Klik dernæst på OK knappen i bunden af vinduet.
Programmet vil nu fremkomme med 2 advarsler fordi du ikke har indtastet de
nødvendige system oplysninger for klienten.

Du svarer OK til begge beskeder, da disse indstillinger først skal udfyldes senere.
Herefter returneres du til det ”grønne indtastningsbillede”.
I toppen af skærmen klikker du nu på knappen Kontoplan – hvor du så vælger
Kontoplan – udvidet.

Du kan nu vælge enten at tilpasse den kontoplan der allerede findes i programmet og
som du evt. overførte fra en anden klient, da du oprettede regnskabet, eller du kan vælge
at slette hele kontoplanen og indtaste eller indlæse din egen kontoplan for klienten.
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Tilpasning af den eksisterende kontoplan.
Du kan tilpasse den eksisterende kontoplan ved at ændre de enkelte konti, ved
simpelthen at overskrive de der står i de enkelte felter med dine rettelser.
Ønsker du at slette enkelte konti klikker du på knappen:
Der fremkommer nu et vindue, hvori du kan vælge den konto du ønsker at slette.

Du klikker herefter på knappen OK for at slette den valgte konto. Programmet beder dig
bekræfte dig valg inden kontoen slettes.
Ønsker du at oprette en ny konto, kan du enten placere dig på den blanke linie i bunden
af kontoplanen – eller du kan klikke på knappen Opret konto.

På denne måde kan du manuelt tilpasse klientens kontoplan.
Husk at udfylde kontoplanen helt. Dvs. at alle konti naturligvis skal udfyldes med
kontonummer, kontonavn og kontotype. Derudover gælder følgende:
Driftskonti også skal være udfyldt med en momstype og sats.
Statuskonti også skal være udfyldt med en momstype, sats og evt. primobeholdning.
Sammentællingskonti også skal være udfyldt med oplysninger om fra hvilken konto
der skal sammentælles fra.
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Import af kontoplan fra dit finansprogram.
Alternativet til at indtaste hele kontoplanen selv, eller at kopiere den fra et eksisterende
regnskab, er at importere en del af den fra f.eks. en kontoplan som du er i stand til at
eksportere til en komma-fil fra dit finansprogram. En sådan fil kan indlæses i
KasseRapporten såfremt den indeholder kontonummer og kontonavn som de to første
felter i filen – adskilt af et komma eller semikolon.
Det er kun kontonummer og kontonavn felterne der kan indlæses fra en sådan ekstern
fil.
Har du en sådan fil, indeholdende klientens kontoplan skal du gøre følgende:
Åben den udvidede kontoplan ved at klikke på knappen Kontoplan i toppen af skærmen
og herunder vælge Kontoplan – udvidet.
Du skal slette hele standardkontoplanen inden du indlæser klientens. Dette gør du ved at
klikke på knappen:

Bekræft overfor programmet at du ønsker at slette alle konti.
Hernæst klikker du på knappen Importér en kontoplan…
I det vindue der nu vises, vælges knappen
Gennemse…
og filen, som indeholder klientens kontoplan
udvælges.
Du skal IKKE afmærke punktet: Filen
indeholder en komplet kontoplan til KasseRapporten.
Klik blot på Importer… knappen hvorefter
kontoplanen vil blive indlæst.
Husk: At det kun er kontonummer og kontonavn der indlæses. Du skal manuelt udfylde
hver konto med oplysninger vedr. kontotype, moms, sammentælling osv.
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Import af kontoplan fra andet regnskab i
KasseRapporten
Har du allerede oprettet din egen standard kontoplan i et regnskab i KasseRapporten,
som du vil tage udgangspunkt i, når du skal oprette klientens kontoplan, eller ønsker du
at tage udgangspunkt i en anden kontoplan du allerede har oprettet i KasseRapporten,
har du mulighed for at indlæse hele denne kontoplan indeholdende alle feltoplysningerne
for de enkelte konti.
Start med at vælge det regnskab, hvis kontoplan du ønsker at overføre til den nye klient.
Du vælger regnskabet/klienten ved at vælge Indstillinger i toppen af skærmen og
herefter vælge fanen Valg af Regnskab.
Hér dobbeltklikker du nu på det regnskab/klient på listen hvis kontoplan du ønsker at
overføre.
Når regnskabet/klienten er blevet valgt, klikker du OK for at komme tilbage til det
grønne indtastningsbillede.
Åben den udvidede kontoplan ved at klikke på knappen Kontoplan i toppen af skærmen
og herunder vælge Kontoplan – udvidet.
Klik nu på knappen Eksportér kontoplanen…
Ved det efterfølgende skærmbillede, skal du blot klikke på knappen Eksporter… for at
gemme kontoplanen det foreslåede sted.

Du vil modtage en besked om at kontoplanen er blevet gemt.
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Luk nu kontoplanen.
Du skal nu skifte til det regnskab som du ønsker at overføre kontoplanen til.
Igen skal du vælge Indstillinger i toppen af skærmen og herunder vælge fanen Valg af
Regnskab.
Dobbeltklik nu på det regnskab/klient fra listen som kontoplanen skal overføres til.
Klik OK for at vende tilbage til indtastningsbilledet. Eventuelle advarsler vedr.,
manglende udfyldelse af systemkonti accepteres ved at klikke OK til de 2 advarsler.
Systemindstillingerne bliver udfyldt senere.
Du skal åbne den udvidede kontoplan ved at klikke på knappen Kontoplan i toppen af
skærmen og herunder vælge Kontoplan – udvidet.
Du skal slette hele standardkontoplanen inden du indlæser kontoplanen fra det andet
regnskab. Dette gør du ved at klikke på knappen:

Bekræft overfor programmet at du ønsker at slette alle konti.
Hernæst klikker du på knappen Importér en kontoplan…
I det vindue der nu vises, vælges knappen Gennemse… og filen, som indeholder
klientens kontoplan udvælges.
Du skal vælge den fil der hedder kontoplan som du umiddelbart kan se efter at have
trykket på Gennemse… knappen. (Valgte du at gemme filen et andet sted end det
foreslåede, skal du udvælge filen der hvor du gemte den).

Når du har valgt filen vil dens placering og navn blive indsat i det hvide felt til venstre
for Gennemse knappen.
Du SKAL afmærke punktet: Filen indeholder en komplet kontoplan til
KasseRapporten.
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Klik nu på Importer… knappen hvorefter kontoplanen vil blive indlæst.
Husk: At du SKAL markere punktet Filen indeholder en komplet kontoplan til
KasseRapporten, ellers er det kun kontonummer og kontonavn der indlæses.
Foretag nu de evt. ændringer du ønsker i kontoplanen.

VIGTIGT !!! VIGTIGT !!! VIGTIGT !!!
I vejledningen til KasseRapportenPLUS kan du læse hvordan du kan overføre
kontoplanen fra et eksisterende regnskab direkte når regnskabet oprettes. Denne nye
funktion er i de fleste tilfælde nemmere at benytte end Eksport/Import funktionen.

Opsætning af systemkonti og momskoder.
Når kontoplanen er på plads, kan du opsætte de forskellige systemkonti.
Valgte du at overføre kontoplanen fra et andet regnskab ved oprettelsen, vil de fleste af
systemindstillingerne fra det andet regnskab også være overført.
Klik nu på Indstillinger i toppen af
skærmen og vælg nu fanen
Indstilling af Systemkonti #1.
Her indsætter du konto for Kasse,
Bank og Giro, samt konto for
Kassedifferencer.

Vælg dernæst fanen Systemkonti #2
Her indsætter du konto for ind- og
udgående moms. Du definerer første
konto i balancen, konto for Resultat
overført fra drift, og så indtaster du
regnskabsårets start.
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Såfremt kunden har differentieret moms eller hvis der af andre årsager er behov for flere
momstyper, kan du tilføje disse ved at vælge fanen Momstyper.
Klik nu på knappen OK for at gemme indstillingerne vende tilbage til indtastningsbilledet.
Du er nu færdig med at klargøre klienten i din egen version af KasseRapporten. Du
mangler nu blot at overføre kontoplanen til en diskette så klienten kan installere sin
kontoplan sammen med programmet inden han går i gang.
Indsæt en tom diskette i dit diskette drev.
Åben den udvidede kontoplan ved at klikke på knappen Kontoplan i toppen af skærmen
og herunder vælge Kontoplan – udvidet.
Klik nu på knappen Eksportér kontoplanen…
Ved det efterfølgende skærmbillede, skal du blot klikke på knappen Gennemse…
I det vindue der nu åbnes skal du vælge dit diskette drev, så kontoplanen kan blive gemt
på disketten.

Herefter klikker du blot på knappen Eksporter…
Kontoplanen gemmes nu på disketten og du vil modtage en besked om at kontoplanen er
blevet gemt.
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Installation hos klienten
Klient skal på sin computer installere den almindelige version af KasseRapporten.
Derefter skal han indlæse kontoplanen fra den medfølgende diskette og indstille hans
systemkonti, så de svarer til dine.
Dette er alt sammen udførligt beskrevet i vejledningen Brug af egen kontoplan der
følger med alle version af KasseRapporten.

Modtagelse af data fra klienten
Når du modtager data fra klienten på diskette eller evt. via e-mail, du gøre følgende for
at indlæse dem i KasseRapportens revisorversion.
Start KasseRapporten.
Vælg punktet Indstillinger i toppen af skærmen.
Vælg fanen Valg af Regnskab
På listen til venstre skal du nu dobbeltklikke på den ønskede klient. Klienten er herefter
valgt som den aktive klient/regnskab.
Klik nu på knappen
ændringer som klienten måtte have foretaget.

for at ajourføre kontoplanen med evt.

Følgende skærmbillede vises når du klikker på knappen.
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Såfremt du har modtaget klientens data på en diskette, skal du indsætte denne i dit
diskettedrev.
Klik på knappen Gennemse… og vælge klientens datafil fra disketten. Har du modtaget
filen via e-mail skal du vælge den derfra hvor du har gemt filen.
Klik på knappen Næste ->
Herefter vil du få en liste over de konti der er ændrede, nye eller slettede i forhold til den
kontoplan du har.
Du kan ud for hver enkelt konto vælge hvorvidt du ønsker at ajourføre din egen
kontoplan med ændringerne.
Klik på knappen Udfør for at ajourføre kontoplanen.

Når du har ajourført kontoplanen, kan du indlæse posteringerne fra klienten.
Klik på knappen
Som ved ajourføringen af kontoplanen skal du klikke på knappen Gennemse… og
vælge filen fra klienten.
Klik herefter på knappen Næste…
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Du kan så se en oversigt over hvad filen indeholder.
Indtast det datointerval du ønsker at indlæse.
Klik på knappen Næste ->
Du får herefter en status over hvilke posteringer der indlæses i revisorversionen af
KasseRapporten.

Klik på knappen Udfør for at indlæse posteringerne.

15

Klientens posteringer er nu indlæst i din KasseRapport.
Bemærk at har klienten trykket på bogfør knappen i hans program og dermed låst dele af
dataene, vil disse automatisk blive låst op når de indlæses i revisorversionen.
Du har så mulighed for at foretage eventuelle rettelser.
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Revisor Indtastning
- og andre Revisor funktioner
Revisor versionen indeholder som nævnt et særligt indtastning billede. Selve KasseRapporten
er enkel og nem at indtaste i for klienterne, men for revisor er det for trægt.
I toppen af skærmen klikkes på knappen Indtastning
Hvorefter revisor indtastnings billedet åbnes:

Beholdningerne opdateres automatisk efterhånden som posteringer indtastes.
Dato er som standard den samme som ved forrige postering. Bilagsnumre udfyldes
automatisk – begge dele kan naturligvis overskrives.
Som i den alm. KasseRapport finder programmet en konto ud fra den indtastede tekst, hvis
det er muligt. Indtastes ingen tekst, indsættes teksten fra den valgte konto automatisk i Tekst
feltet.
Moms feltet udfyldes automatisk udfra den valgte konto. Der springes direkte fra Konto feltet
til Debet feltet. Ønsker man at undertrykke moms, kan man trykke CTRL+M for at komme
ind i moms feltet eller ganske enkelt trykke ”pil tilbage” på tastaturet når man står i Debet
feltet.
Modkonto kan automatisk udfyldes med Kasse, Bank eller Giro ved blot at tast, K, B eller G
i feltet.
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De indtastede posteringer overføres til de relevante kasserapporter ved at klikke på Overfør
knappen i bunden af billedet.
En oversigt over de indtastede posteringer kan udskrives ved at klikke på Udskriv knappen.
Man kan frit forlade indtastnings billedet uden at overføre posteringerne til KasseRapporten
”bagved”. Posteringerne gemmes, så man næste gang, man åbner revisor indtastnings
billedet, kan fortsætte sin indtastning.

Opdatering af Kasse, Bank og Giro konti
I og med at KasseRapporten er så nem og umiddelbar at gå til, er der mange klienter der ikke
har indtastet konto for Kasse, Bank og Giro fra starten.
Dette betyder at I mangler denne oplysning som modkonto til posteringerne.
I KasseRapportenRevisor er det muligt at opdatere samtlige kasse, bank og giro posteringer
på én gang.
Klik på Indstillinger i toppen af skærmen, og vælg dernæst fanen Indstilling af Systemkonti
#1

I modsætning til den almindelige version af KasseRapporten har Revisor versionen hér 3
knapper med teksten Opdater. Én ud for hhv. Kasse, Bank og Giro.
Ved at vælge en konto for f.eks. Kasse og dernæst klikke på Opdater knappen ud for Kasse,
opdateres alle posteringer i kasse kolonnen til at have den valgte konto som modkonto.
På denne måde er det nemt at indsætte de rette kontonumre for Kasse, Bank og Giro for alle
posteringer.
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Udlæsning til Finansprogram
Fra programmet er det muligt at udlæse en periodes posteringer til en kommafil, der kan
indlæses i Revisors finansprogram.
Funktionen aktiveres ved at vælge menuen Udskriv i toppen af skærmen.
I bunden af den liste, der nu fremkommer, finder du punktet: Udlæsning til Finansprogram.
Klik på dette.

Hernæst fremkommer følgende skærmbillede, hvor du skal angive, hvilken periode du ønsker
at udlæse til dit finansprogram.

Klik på knappen OK når den ønskede periode er indtastet.
Du skal nu angive hvor filen med de udlæste poster, skal placeres. Samt hvilket
finansprogram, posteringerne efterfølgende skal indlæses.
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Ved at klikke på knappen Gennemse… kan du angive, hvor på din harddisk eller jeres
netværk, du ønsker at gemme filen. Ligeledes kan du angive, hvilket navn du ønsker filen
skal have.
Endelig skal du vælge hvilket finansprogram du benytter, og som posteringerne skal udlæses
til. Vælg blandt de forskellige muligheder på listen, under Eksport filens format:
Når du har foretaget de forskellige valg, klikker du på knappen Udfør for at udlæse dine
posteringer.
Der vil nu blive oprettet en fil i det valgte format.
Du skal efterfølgende importere/indlæse filen i dit finansprogram. For en nærmere vejledning
omkring dette henviser vi til de vejledninger, der installeres sammen med Revisor versionen.
Vejledningerne tager i nogen henseende udgangspunkt i programmet KasseRapportens
EksportModul. Derfor vil der være enkelt mindre uoverenstemmelser i starten af
vejledningerne. Dette gælder dog ikke afsnittene omkring indlæsning i dit finansprogram.
Den del af vejledningen er 100% nøjagtig i forhold til Revisor versionen af KasseRapporten.
Du finder vejledningerne via mappen Revisor Vejledninger der er blevet placeret på dit
skrivebord på computeren i forbindelse med installationen af programmet.
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KasseRapporten
Udviklet af:
KasseRapporten.dk
Vestre Ringgade 150
8000 Århus C.
E-Mail: info@KasseRapporten.dk

Hjemmesiden hvor du altid finder de seneste vejledning,
spørgsmål og svar og gode tip til den daglige brug af programmet.

www.KasseRapporten.dk
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