
 
Opprette mapper på lokal pc for bankfiler 

- adRegnskap\Remitteringsdata\ 
- adRegnskap\Returdata bank\ 
- adRegnskap\Eksport filer 

 
Disse stinavnene legges inn i adRegnskap under Grunndata, Firma styreopplysninger og arkfanen 
Regnskapsopplysninger: 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

Plukk ut poster til remittering 

1. Velg Remittering på Behandling-menyen. 
2. Under Utplukk; velg standardvalget "Plukk for FIRMANAVN". Du kan bare plukke ut for det 

firmaet du kjører, men du kan eventuelt se på tidligere utplukk for dette firmaet. 
3. Under Leverandørnummer; skriv inn et intervall av leverandørnummer du vil plukke ut poster på. 

Standardinnstillingen er hele nummerserien. 
4. Du kan eventuelt angi en bestemt reskontrogruppe for å plukke ut disse under ett. 

Gruppenummer 0-9 er gyldige verdier som definert under Regnskap i reskontroopplysningene for 
den enkelte leverandør. Leverandører som ikke er tilordnet en bestemt reskontrogruppe, hører 
til gruppe 0. Det er en forutsetning at det er krysset av for Flere reskontrogrupper under 
Kontoopplysninger i styreopplysningene for firmaet. 

5. Angi eventuelt et datointervall for utplukket. 
6. Du kan også velge ut Bare inngående fakturaer og kreditnota ved å krysse av for dette. 
7. Angi remitteringsår og -periode. 
8. Dato for utbetaling er som standard innstilt på "Forfallsdato" som bestemt ved registreringen, 

men du kan under Utbetaling ved velge "Belastningsdato" og angi en bestemt dato. 
9. Velg en av de to hovedbokskontiene som er definert i kontoplanen for firmaet, og som 

utbetalingen skal trekkes fra. Det er i firmaopplysningene også knyttet et gironummer til den 
enkelte konto, og denne vises under Gironummer. 

10. Klikk Plukk. De valgte leverandørpostene plukkes nå ut. 
11. Under Forfalt saldo ser du den samlede summen som er forfalt til betaling for de utplukkede 

postene. 



12. Velg Behandle alle dersom du vil automatisk behandle og oppdatere til regnskapet alle postene 
som er plukket ut og som er klare for remittering.  
Hvis du etter utplukket valgte Behandle alle for å behandle alle postene som var klare for 

remittering under ett, er det som regel bare postene merket ! eller   du trenger å behandle 
manuelt. For de andre postene vil du se at Remittering-kolonnen er automatisk utfylt med 
remittert beløp. 

13. Velg Fortsett for å behandle og oppdatere remitteringspostene. Da kommer du inn i en liste over 
postene som er plukket ut til remittering for det første firmaet, og kan behandle disse. 
 

Godkjenn eller annuller alle leverandører 
I stedet for å behandle remitteringslistene for hver enkelt leverandør, og godkjenne dem enkeltvis, 
har du muligheten til å godkjenne alle samtidig, eventuelt annullere dem. 
1.  Høyreklikk remitteringsbildet, og det vises en hurtigmeny. 
2.  Velg Godkjenn alle leverandører eller Annuller alle leverandører for samlet å godkjenne eller 
annullere alle endringer i remitteringsinformasjon som er gjort på leverandørene. 

 

   

 
 
 
 
Slett utvalg  

 
 



 
 

 
 



 
 
 

 



 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

Leverandører som ikke skal remitteres: 
 
For leverandører med betalingskode 80 betalt/autogiro kan man utelate disse fra remitteringen 
Feltet Styrekode endres fra KID referanse til «Ikke til remittering» 

  



 
  
 


