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Microsoft Business Solutions XAL

 Anlægsmodulet håndterer opdatering og forsikring af virksomhedens anlæg. Modulet sætter din virk-

somhed i stand til at følge et anlæg gennem hele dets service-livscyklus. Modulet håndterer automatisk 

afskrivning med korresponderende poster i fi nansmodulet samt op- og nedskrivninger. Modulet håndte-

rer også anskaffelse og salg af anlæg samt simuleringer. Anlægsmodulet er fuldt integreret i fi nans-, debi-

tor- og kreditor modulerne. 

 • Anlæg

 • Vedligeholdelse 

 • Forsikring

Anlæg i Microsoft XAL
Anlægstabellen giver virksomheden den overordnede fordel, at virksomheden bliver i stand til systematisk at 

registrere alt omkring sine anlæg, sin maskinpark samt afskrivningsmetoder for forskellige perioder. Det sætter 

virksomheden i stand til at opsætte individuelle afskrivningsperioder – herunder også variable afskrivninger pr. 

periode pr. anlæg. Virksomhedens anlæg kan grupperes således, at det er muligt at oprette lokale fi nansielle 

konti for hver enkelt afskrivningstype. 

Anlæg oprettes i første omgang i Anlægsmodulet, hvorefter anskaffelses summen indtastes i Anlægsregnear-

ket. Når man åbner dette regneark, foretages posteringerne i forhold til det aktuelle anlæg, og til de relaterede 

konti i økonomidelen. Transaktionen i økonomidelen defi neres under Anlægsgruppe. Hvert anlæg er tilknyttet 

en Anlægsgruppe. Det er muligt at overskrive konti, som afviger fra de konti, som er defi neret i Anlægsgrupper. 

Overskrivningen kan foretages i Anlægsregnearket. 

Det enkelte anlæg oprettes med relevante data som f.eks.: Anskaffelsesdato, Anskaffelsespris, antal af afskriv-

ningsperioder, afskrivningsliste, lokation, leverandør af anlæg (og alternative produkter), placering af anlægs-

dokumenter, forsikringsselskab og policenummer. 

Alle transaktioner i forbindelse med anlægget foregår i Anlægsregnearket. Herunder transaktioner som: 

 • Tilskrivninger/Rådighed 

 • Opskrivninger/Nedskrivninger 

 • Justeringer/Fejl 

Din virksomhed kan foretage afskrivningssimuleringer for en enkelt periode, eller for et valgfrit antal perioder, 

som dækker et eller fl ere anlæg. Alle data i forbindelse med simulerede forslag overføres til et regneark som 

ikke godkendte. Forslagene kan derefter redigeres, slettes eller godkendes. Du kan udskrive regnearket eller 

dele af det, og således få overblik over de samlede beløb for hver virksomhedskonto. 
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Transaktioner, som relaterer sig til de enkelte anlæg, vil herefter blive vist, samtidig med at information om den 

næste afskrivningsdato samt beløb, restsum etc. vil blive vist på Anlægsmodulets stamkort. Du kan i forbin-

delse med udskrivning få en rapport, som indeholder nøgle-data, og som viser totaler pr. transaktionstyper 

vedrørende hvert enkelt anlæg eller grupper af anlæg. 

Hvis man ændrer denne information, skal man tilføje en bemærkning i systemet. Det sikrer, at den udskrevne 

rapport indeholder de rette informationer om det rette anlæg. 

Vedligeholdelse 

Modulet indeholder et vedligeholdelsessystem, der gør det muligt at styre vedligeholdelsen af hvert enkelt anlæg. 

Man kan indtaste inspektionsperioder, reparationstype og omkostninger i forbindelse med hvert enkelt anlæg i 

systemet. Disse data vil typisk angive datoen for det sidste og det næste tilsyn af anlægget. Navnet på fi rmaet, 

der har leveret denne service – og meget andet – vil også fremgå. 

Forsikring 

Modulet indeholder et forsikringsdel, som gør det muligt at administrere forsikringssummer samt anmeldelser 

til forsikringsselskaber. 

Microsoft XAL – en integreret virksomhedsløsning 

Alle moduler i Microsoft XAL er tæt integreret og arbejder sammen for at danne din virksomheds pulsslag. 

Microsoft XAL er udviklet af Microsoft Business Solution ApS og markedsføres og forhandles over hele verden. 

Dette dokument er udelukkende informativt, og vi har anvendt den fornødne omhu i udarbejdelsen heraf. 

Enhver risiko, der skyldes brugen af disse oplysninger, bæres af modtageren, og intet heri fortolkes som nogen 

garanti. 

Virksomheden forbeholder sig ret til at justere oplysningerne uden forudgående varsel. Oplysningerne er 

baseret på Microsoft XAL version 3.1. Copyright © 2004 Microsoft A/S. Microsoft XAL er et registreret vare-

mærke tilhørende Microsoft. 

Læs mere om Microsoft XAL integrerede virksomhedsløsning i de øvrige brochurer.

Copyright © 2004 Microsoft Business Solutions ApS, Denmark. Microsoft, Great Plains, bCentral og Microsoft Windows 2000 er enten varemærker eller regis-
trerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation eller Great Plains Software, Inc. i USA og/eller andre lande. Great Plains Software, Inc. er et af Microsoft 
Corporation helejet datterselskab. Navision er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Business Solutions ApS i USA og/eller andre lande. Microsoft 
Business Solutions ApS er et datterselskab af Microsoft Corporation. Produkt¬og fi rmanavne nævnt i dette materiale kan være varemærker, der tilhører de 
respektive ejere. Enhver repro¬duktion eller overlevering af dette materiale, helt som delvist, i enhver form eller på enhver måde, er ikke tilladt uden Microsoft 
Business Solutions ApS’ forudgående skriftlige tilladelse. Der tages forbehold om ændring af nærværende materiale uden forudgående varsel. Enhver ret-
tighed, der ikke udtrykkeligt er meddelt i dette materiale, forbeholdes.
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