Budsjettering i Xledger
1. Pålogging
-

Dersom du har behov for å gjøre deg kjent med funksjonaliteten i Xledger bør du først jobbe i
demoversjonen av programmet. Logg deg på demoversjonen på https://demo.xledger.net/
Når du omsider er klar til å starte opp jobben med å registrere det reelle budsjettet går du over i den
vanlige versjonen av Xledger. Logg deg på https://www.xledger.net/
Ta kontakt med administrasjonen dersom du trenger brukernavn og passord. Send epost til
mailto:dagligleder@oppegardil.no

2. Hjelpetekster
-

Alle områder i Xledger følges av ett sett med hjelpetekster. Hjelpetekster åpnes ved å trykke på ikonet
med spørsmålstegn som står til høyre for menystien der du til enhver tid står

3. Hent ut regnskap for inneværende år og eksporter til Excel
-

-

Du bør først åpne og hente ut regnskapet for inneværende år (2017) som grunnlag for arbeidet med det
nye budsjettet
Velg Økonomi – Pivotert kontobalanse
Alle kontoer i regnskapet for inneværende periode(2017) skal nå komme opp. Om det ikke kommer opp
må du søke det opp.
o I feltene for periode til/fra sett Jan/2017 til Des/2017
o I felt «Kontotype» sett Resultat
o Trykk til slutt knapp
Hent ut regnskapet til Excel ved å trykke Excel-ikonet øverst til høyre
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4. Åpne budsjett for kommende periode
-

Velg Økonomi – Budsjett – Budsjettregistrering
I felt «Budsjett» velg alternativ «Inneværende budsjett»
I feltene for periode til/fra sett «Jan/2018» til «Des/2018»

-

Trykk til slutt knapp
Du har nå fått opp utkast til budsjett for 2018

5. Klargjøre for budsjettering på koststeder
-

Om du skal budsjettere på koststeder bør du først åpne kolonne for registrering av koststed. Velg ikon for
kolonner øverst til høyre (se rød markering i bildet under) og huk av for alternativ «Koststed»
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6. Endre informasjon i en eksisterende budsjettpost
-

For å endre informasjon i en budsjettpost trykk på den grå pilen foran kontonummer/tekst. Du får nå
tilgang til å endre på den registrerte informasjonen for posten
Registrere informasjon og avslutt registrering med å trykke knapp
NB! Husk å sette minustegn foran inntektstall

7. Opprett ny post i budsjettet
-

Trykk knapp

for å registrere en ny post i budsjettet

-

Registrere informasjon og avslutt registrering med å trykke knapp
NB! Husk å sette minustegn foran inntektstall
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-

Alternativt kan du kopiere en post som allerede ligger inne i budsjettet. Huk av i boksen helt til venstre

-

for den posten du vil kopiere fra og trykk knapp
Registrer/endre informasjon og avslutt registrering med å trykke
NB! Husk å sette minustegn foran inntektstall

8. Slette poster i budsjettet
-

Huk av i boksen/boksene helt til venstre for den/de posten(e) du vil slette trykk knapp
Fullfør slettingen ved å trykke knapp

Budsjettering i Xledger
9. Fordele totalbeløp jevnt på hver måned
-

I felt «Frekvens» velg alternativ «År»

-

Trykk knapp
Åpne posten/postene du ønsker å fordele jevnt med samme beløp over hele året (se punkt 6)
Gjør eventuelle endringer i totalbeløpet
Trykk knapp
I felt «Frekvens» velg alternativ «Månedlig»

-

Trykk knapp

