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Bilagstolkning 
Bilag kan indlæses som UBL-, pdf-, tekst-dokumenter eller billeder.  

Hvis en kreditor er i stand til at levere en faktura som UBL dokument er dette altid at foretrække. Alle 

firmaer der handler med det offentlige kan afsende UBL dokumenter. Man behøver ikke et EAN nummer 

for modtage et UBL dokument. Det kan sendes til et CVR nummer. Når alt B2B fakturering ikke foregår via 

UBL dokumenter, er det kun fordi mange virksomheder ikke er nået dertil endnu. 

Mange bilag leveres pr. mail som PDF-dokument eller som tekstmail. Begge dele kan tolkes, men de er alle 

forskellige, så det kræver ofte nogen forberedelse.  

Billeder der skal tolkes skal have en meget høj kvalitet. Selvom de har det, sker tolkningen med en del 

usikkerhed. Man kan ikke tage et billede af en bon der har ligget i lommen med en mobiltelefon og regne 

med at den tolkes og bogføres automatisk. Den skal næsten altid indtastes manuelt af en bogholder. Der er 

en del forretninger der er tilknyttet Storebox, eller har egne løsninger hvor deres bilag kan hentes. Bilag 

hentet fra sådanne sider kan næsten altid tolkes. Hvis du har en bon fra Storebox som vi ikke kan tolke, kan 

du sende den til Winfinans. Vi vil så i de fleste tilfælde få den genkendt fremover. 

Tolkning af bilag foregår fra bilagskladden under dokumenter.  

 

Når dokumenter er modtaget mærkes de op og den første tolkning foretages. 

Mærk op som vist og tryk ’OK’. 

Dokumenttolkning i Winfinans foregår i to trin. Det første trin er udført nu. Dette trin leder efter et CVR 

nummer, et fakturanummer, en bogføringsdato og et beløb på dokumentet. Dette er tilstrækkeligt til at 

behandle de fleste bilag. 
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Dokumenterne vises ved tryk på clipsen i venstre side. Dette dokument er en UBL faktura. Det vil altid blive 

læst i første gennemløb. Hvis der er andre oplysninger på fakturaen, der skal bruges, skal du henvende sig 

til Winfinans. Vi kan altid få fat i alle oplysninger der er medsendt. Også dem der ikke kan ses.  

 

Hvis det er første gang, der indlæses en faktura med dette cvr-nummer, kender Winfinans ikke 

konteringen. Kontonumre og tekst indsættes og der trykkes på gem. 

 

Nu vil Winfinans fremover foreslå denne kontering. 
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Dette dokument er et pdf dokument modtaget fra Storebox.dk  

 

Vi har tidligere modtaget et bilag fra Bauhaus. Den finder derfor konteringen med det samme. Dette bilag 

kan umiddelbart bogføres. Dokumenter fra Storebox kan vi som regel tolke.  

Hvis du støder på at bilag der er modtaget som pdf dokument fra storebox.dk skal du sende det til 

support@winfinans.dk. Vi vil så finde ud af hvad problemet er og hvis muligt sørge for at dette bilag kan 

tolkes fremover. 

  

mailto:support@winfinans.dk
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Dette bilag er sendt som PDF-dokument efter et køb på nettet.  

 

Umiddelbart kan der ikke læses meget ud af dette bilag. Tryk på ’Vis indhold’ for at se hvad den kan læse. 

 

 



 

 Winfinans 

Side 5 af 8 

Der findes faktisk et CVR-nummer nede i teksten. Vi vil lære Winfinans at finde det næste gang.  

 

Vi skriver madbillet og som søgetekst det CVR-nummer vi finder. Winfinans kvitterer med at skrive 

madbillet under posteringsforslag til venstre. Det betyder, at dette dokument fremover vil blive genkendt 

som kommende fra madbillet. 

Vi vil gerne finde en bogføringsdato. Den står her: 

 

Vi skal ikke bruge teksten ’Bordreservation’ til andet end at fremfinde datoen. Så vi angiver: 

 

Winfinans vil lede efter det, der er angivet efter ”Bordreservation:” ved at skrive: ’Bordreservation:;#’, men 

fordi vi kun skal bruge datoen og ikke det efterfølgende klokkeslæt, skrives ’;kl.’ bagefter.  

Det tolkes herefter som ’tirsdag 12. feb. 2019’. 

Hvis ordrenummeret kan opfattes som fakturanummeret … 

 

… kan vi på samme måde som i ovenstående eksempel skrive: 

 

Winfinans finder ’Ordrenr.:’ og fjerner ’//’ sammen med alt det der er angivet efter. Nummeret imellem 

tolkes om fakturanummeret. 
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Beløbet står her. Det står på en linje for sig under ’Bordreservation’. 

 

Vi skriver sådan: 

 

Dette finder teksten ’Bordreservation’. ’L1’ går en linje ned. ’R:kr.’ fjerner ’kr.’ fra teksten. Der bliver 241,00 

tilbage, der kan tolkes som et beløb. 

Vi mangler nu kun at angive kontonumre for at færdiggøre konteringen: 

 

Næste gang vi bestiller bord på madbilletten.dk, vil Winfinans kunne tolke og kontere bilaget. 

Søgetekst;#   Teksten efter ’Søgetekst’ anvendes 

Søgetekst;#;hertil Teksten mellem ’Søgetekst’ og ’hertil’ anvendes.  

Søgetekst;L1   Teksten i efter linjen efter ’Søgetekst’ anvendes 

;R:x  Fjerner teksten ’x’ fra linjen. 
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Dette er et eksempel på en kvittering sendt som en HTML mail. 

 

Winfinans finder med det samme CVR-nummeret og datoen.  Herefter vil vi oprette beløbstolkning i 

bogføringslinjerne ved at vælge fanebladet ’Søgetekst’ og angive hvad der skal søges efter. 

 

Dette finder med det samme beløbene i slutningen af linjen på de to første. Teksten til ’Fællesudgifter’ er 

derimod på to linjer, så vi bruger ’L1’ Efter ’i alt’ er ’kr.’ angivet. Dette fjernes med ’R:kr.’. 

 

Man kan i oversigten over dokumenter se at bilaget stemmer. Hvis er af beløbene ikke bliver tolket korrekt 

vil bilaget ikke stemme.  
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Dette bilag viser en meget primitiv integration med et kasseapparat der kun laver kontantsalg. 

Kasseapparatet forventes at kunne sende dagens salg som en mail-tekst (eller som et PDF-dokument). 

 

Den finder igen CVR-nummer og dato med det samme.  

Vi opretter konteringsforslaget: 

 

Dette konteres sådan: 

 

Posteringsforslaget kan gode indeholde flere linjer end der er i dokumentet. Ikke benyttede linjer springes 

over. Der kunne fx også være linjer med debitorer der kun optræder nogle gange. Hvis der fx findes et fast 

klientel der handler på kredit, kan disse oprettes i forslaget med deres debitorkonto.  


