
Regnskabsimport fra Blåt Medlem 
 

Regnskabsdata er overført fra Blåt Medlem i forbindelse med migreringen til 

Medlemsservice. Dette dokument beskriver hvordan de enkelte elementer er håndteret, og 

hvordan de repræsenteres i Medlemsservice. 

 

Kontoplan 

Alle konti er blevet importeret og flettet ind standard kontoplanen for Medlemsservice. Der er 

taget udgangspunkt i standard kontoplanen da der er indført nye konti til kortbetaling. 

 

Nedlagte konti 

Konti nedlagt i Blåt Medlem er også medtaget. Disse har fået lukkedatoen tilføjet 

kontonummeret (Eks: “3010 (31-12-2008)” ) samt teksten (Lukket) tilføjet beskrivelsen. 

Dette for let at kunne skelne disse, da de initielt er holdt åbne i Medlemsservice (Ellers vil vi 

ikke kunne bogføre de gamle regnskaber ind). Men de vil blive lukket i Medlemsservice når 

Blåt Medlem er helt lukket ned. 

 

Projektkoder 

Projektkoder importeres til Dimensioner 

Virksomheder 

Virksomheder er indlæst som partnere med koden foranstillet navnet. 

 

Regnskabsår 

Alle regnskabsår er indlæst i det omfang de ikke “overlapper”. Vi har set eksempler på 

“dobbeltoprettede” år, og i disse er der kun oprettet et tilsvarende år i Medlemsservice 

 

Posteringsimport 

Alle posteringer importeres pr regnskabsår til journalen “Blåt Medlem Import” 

Bilagsnummer sættes til bilagsnummeret fra Blåt Medlem prefixet med BM/ 

Er der ikke anført et bilagsnummer i Blåt Medlem anvendes det interne id: BM/(nnn) 

 



Slettede/Rettede posteringer 

Man kan ikke slette bogførte posteringer i Medlemsservice så disse importeres, men teksten 

tilføjes (Slettet) og der oprettes automatisk en modpostering. På modposteringen tilføjes 

teksten (Modpostering) og bilagsnummeret vil være det samme med -MP tilføjet, 

Den “slettede” postering vil tillige have et link til modposteringen. 

En rettet bogføring i Blåt Medlem er teknisk set en “slettemarkeret” plus en ny postering. 

 

Re-import  

Åbne regnskaber i Blåt Medlem re-importeres hver nat. Teknisk set er det jo altid nye 

posteringer der hentes, idet de gamle jo ikke ændres i Blåt Medlem. Undlad derfor at “rette” 

importerede posteringer - De vil ikke blive overskrevet, og du bringer dermed dine 

regnskaber i Medlemsservice og Blåt Medlem “Ude-af synk”. 

Posteringer fra åbne regnskaber importeres i “kladde” status i Medlemsservice. Når 

regnskabsåret “lukkes” i Blåt Medlem bogføres de den efterfølgende nat i Medlemsservice. 

 

Vedhæftede filer 

Filer vedhæftet bogføringer i Blåt Medlem hentes med over og tilknyttes “Posteringshovedet” 

som findes i menuen Regnskab->Oversigter->Posteringer 

 

 

 

Kontingentopsætning 

Aktuelle kontingentsatser er importeret. 

Ligeledes er satsen på medlemmer importeret.  

Feltet Kontingentopkrævning, start-dato er sat til Dato for sidst opkrævet kontingent fra Blåt 

Medlem + 1 dag. 

Således at kontingentopkrævning i Medlemsservice vil fortsætte hvor det slap i Blåt Medlem 


