Winfinans

Winfinans Advokat
Opsætning kostcentre
Winfinans.NET anvender projektregnskabet til at opgøre klienttilsvar. For at kunne dette, oprettes 3
dimensioner: Banker, Referencer og sager.
Dette gøres under ved at klikke på indstillingsikonet nederst til venstre …

… og vælge menupunktet KOSTCENTRE -> KOSTCENTRE, GENERELT.

I feltet ”Dim 1” skriv: Banker
I feltet ”Dim 2” skriv: Referencer
I feltet ”Dim 3” skriv: Sager
Klik på Gem ikonet. Herefter oprettes de pågældende dimensionskoder som faner.
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Vælg herefter fanebladet Banker. Sæt flueben i felterne ”Har forældre” og ”Medtage ikke primo for
driftskonti på kostcenterlister”.

Banker skal tilhøre en gruppe der har regnskabets klientbankkonto som gruppenummer. Der kan godt
oprettes flere banker med samme samlekonto i regnskabet.
Vælg fanebladet Referencer. Sæt flueben i felterne ”Har forældre” og ”Medtage ikke primo for driftskonti
på kostcenterlister”.

Referencer skal ligge i en grupper der har nummeret for regnskabets klientsamlekonto som
gruppenummer.

Side 2 af 9

Winfinans
Vælg fanebladet Sager. Sæt flueben i felterne ”Forlang kostcenterkode ved salg”, ”Tidsregistrering på dette
kostcenter”, ”Auto nummerering”, ”Har forældre” og ”Medtage ikke primo for driftskonti på
kostcenterlister”.

Opsætning af bilagskladde
Vælg menupunktet FIRMA -> BILAGSKLADDER

Sæt flueben i felterne Kostcenter 1 og Kostcenter 3 på alle bilagskladderne.
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Opsætning af adressekategorier
Vælg fanebladet Kategorier under menupunktet ADRESSER -> ADRESSER GENERELT

Opret en adressekategori pr. klientbankkonto.
Vælg bankkontoen i dim1 (Banker) og angiv –Kunde- i dim2 (Referencer). Dim3 (sager) skal forblive tom.
Adressekategorien vil sikre, at der automatisk bliver oprettet en tilsvarende reference, når der bliver
oprettet en ny klient i Winfinans.NET.
Luk herefter indstillinger.
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Oprettelse af bankkonti
Vælg menupunktet KOSTCENTRE/PROJEKT -> KOSTCENTRE
På fanebladet ”Banker” skal der oprettes mindst en bankkonto. Klik på ”Opret ny” ikonet nederst.

Angiv et nummer. For nemheds skyld kan det være en fordel at benytte det samme nummer som
kontonummeret fx 7010.

Angiv en sigende beskrivelse fx Fælles klientbankkonto og vælg den allerede oprettede gruppe 7010 Fælles
klientbank.
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Kontoplan
I kontoplanen opmærkes klientbank-kontoen så kostcenter 1 forlanges. Herved sikres det at der altid
medtages en kostcenterkode ved kontering på klientbanken.
Der kan på denne måde ikke foretages posteringer på klientsamlekontoen der ikke vedrører en bestemt
klient.

Tilsvarende opmærkes klientkontoen således, at der altid medtages en sag, når der bogføres på
klientsamle-kontoen. Hvis sagsnummeret angives vil dette af sig selv udfylde referencen og banken med
sig.
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Advokatsmartboksen
Klik på advokatikonet for at åbne Advokatsmartboksen

Fanebladet Banker viser en oversigt over klientbanker.
Her vises, hvad der skal hæves/indsættes på hver konto.
Det er muligt at oprette en ny bankkonto herfra ved at klikke på Opret ny knappen nederst.
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Fanebladet Referencer viser en liste over tilsvar/tilgode for hver tilsvarsreference. Hvis der ikke arbejdes
med selvstændigt tilsvar vil listen vise en oversigt over klienterne.
Hvis en sag har selvstændigt tilsvar vil den have sin egen reference, men vil være tilknyttet den fælles
klient. En klient kan således have flere tilsvarsreferencer.

Fanebladet Sager viser alle sagerne hver for sig.
Totalen for Tilsvar/tilgode er lagt sammen uden hensyn til selvstændigt tilsvar. Denne oversigt er nyttig idet
den er nemmere at kontrollere i forhold til regnskabet hvor posteringer på sager kan fremsøges og
kontrolleres. Hvis der findes en tilsvars-reference med mange underliggende sager kan sammentællingen
også anvendes til at vise summen af referencens sags-saldi.

Hvis feltet ”Til Dato” udfyldes vises tilsvaret for den pågældende dato.
Hvis der trykkes på print-ikonet udskrives en tilsvarsopgørelse på den valgte dato.
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Bogføring
For at bogføre på sager skal felterne banker og sager være medtaget på den kladde der anvendes:
Denne postering vil indsætte kr. 1000,- på klientbanken fra klient K0002-001

Det er her ikke nødvendigt at angive kostcenter-koden for banken (kolonnen banker behøver ikke at
udfyldt), da klient-sagen kender denne. Det gør ikke noget hvis den bliver udfyldt. Det giver dog en god
sikkerhed ikke at gøre det, hvis der er flere bankkonti der anvender den samme samlekonto i regnskabet.
Denne postering vil belaste sagen med et udlæg:

Dette er en ydelse advokaten udfører og fakturerer klienten for:
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