
Nyt debitor kontoudtog 

Generelt information: 

Kontoudtoget er opsat til følgende sprog: 

- Dansk 

- Engelsk 

- Tysk 

Udskriften kan findes her: 

- Alt+Q og søg ”Kontoudtog” 

- Vognmands rollecenter 

o Handlinger/Rapporter/Debitorer/Kontoudtog 

- Debitorliste 

o (Flere indstillinger)/Rapporter/Rapporter/Finansrapporter/Kontoudtog  

- Debitorkort 

o (Flere indstillinger)/Rapporter/Kontoudtog 

Udskriften kan sendes via mail her: 

- Debitorliste 

o (Flere indstillinger)/Rapporter/Rapporter/Finansrapporter/Send kontoudtog  

- Debitorkort 

o (Flere indstillinger)/Rapporter/Send kontoudtog 

Udskriften kan også sendes til alle der er opsat til at modtage kontoudtog her: (uddybet senere) 

- Debitorliste 

o (Flere indstillinger)/Rapporter/Rapporter/Finansrapporter/Send kontoudtog til alle 

  



Request page:  

Denne kommer frem ved alle metoder (Kontoudtog/Send kontoudtog/Send kontoudtog til alle 

Indtastning af en ”Startdato” og en ”Slutdato” for kontoudtoget, samt om der skal medtages lukkede 

poster. Hvis udskriften vælges fra debitor kort/liste vil kunde blive forslået, ellers skal den søges frem via 

”Nummer” feltet 

  



Udseende med lukkede poster: 



Udseende uden lukkede poster: 

  



Send kontoudtog: 

Ved Send kontoudtog fås den samme Request page som tidligere og derefter vil en pdf med et kontoudtog 

blive vedhæftet en e-mail.  

Til mailadressen kommer fra opsætningen lavet på debitoren under  

- (Flere indstillinger)/Relateret/Debitor/Dokumentlayout 

- Under forbrug kan der vælges ”Debitorkontoudtog” 

o Indtast mail i ”Send til mail”  

o Brødtekst på mail kan vælges under ”Layoutbeskrivelse til brødtekst i mail” 

Alt dette kan vi hjælpe med at opsætte, ring 98 11 35 66 eller skriv på info@transsoft.dk 

Der er opsat en standard til dansk uden brødtekst på mailen. Hvis ingen mail er angivet i dokumentlayout, 

forslås mailen fra debitoren.  

 

Når der bliver trykket OK på request page så kommer mailen frem som denne: 



Send kontoudtog til alle: 

For at opsætte dette: 

- Gå ind på debitoren 

- Under betalinger marker ”Udskriv kontoudtog” som vist nedenfor 

 

Når dette er sat, kan du på listen over alle debitoren vælge aktionen Send kontoudtog til alle: 

 

Startdato og Slutdato skal derefter indtastes, og ved tryk på ”OK” vil den starte med at danne og sende 

kontoudtog.  

 

  



Når den er færdig med at sende kontoudtog, vil der komme et skærmbillede som dette: 

 

 

Det fortæller hvilke debitorer som der er udsendt kontoudtog til. Kun debitorer med en Saldo vil 

automatisk få et kontoudtog.   


