
HJELPE-PROSEDYRE FOR REGNSKAPSPROGRAM 
Ved å aktivere Regnskapsprogram knappen ved inngangen til dette regnskapsprogrammet mottar du 

skjermbildet under og har da passert passordkontroll for Administrasjon og er inne 

kommandosentralen hvor programmet heter WordPress. Alle tilleggsapplikasjonene (også kalt Plug 

in eller Utvidelser) er skrevet i WordPress sitt oppsett. Dette programmet heter WP EPR.                    

Så her inne skal man ikke gjøre mere enn oppgaven tilsier. 

På skjermbildet under ser vi et eksempel på en grafisk fremstilling av årsregnskapet. 

 

Det er transaksjonene som er mest interessante for oss her. Da aktiverer man knappen Transactions. 

 



Her kan man hente ut Salg, Utgifter, innkjøp og Journaler fra en nedtrekksmeny som vist over. Er du i 

tvil om hva programmet gjør/definerer så aktiver Help fra Accounting menyen i skjermbilde toppen. 

Det er salg som blir hovedoppgaven her. Produktene er Medlemsavgifter, Slappkiste effekter og 

arbeidsoppgaver for Marinemuseet. 

SALG 

Under ser du alle daterte salgstransaksjonene som har blitt utført. De fleste kundene er merket med  

«Company», dette for å indentifisere dem som medlemmer i NUF.

 

I denne gratis «Light» utgaven er det ingen rapport over hver enkelt postering på liste (kun 

sammendrags rapporter). Men som nevnt tidligere kan alt som ligger i tabell form på skjermen 

kopieres ned til lokal Excel og bearbeides vidre derfra. Merk av det området du ønsker å dra ut (få 

med kolonne betegnelsene også ved å dra holde venstre museknapp nede og dra kursoren nedover 

til ønsket slutt. 

 



Stå med kursor på et av de merkede feltene og høyreklikk mus og velg Kopier. 

Åpne opp et nytt Excel dokument og lim på celle A1 ([Crtl] [V] eller klikk høyre musknapp).                    

Motta Excel tabell som følger etter justering av kollonnebredde: 

 

For å få pengebeløpene summert (Total kolonnen) må denne kolonnen format justeres og renses. 

Rensingen skjer ved å aktiver Totalkollonnen, fjerne «kr» (Erstatt kr med å trykke del-knappen i 

erstatt feltet). Erstatt så «.» med «,» i samme kolonne. Formatjusteringen skjer ved å aktiver hele 

Totalkolonnen igjen, høyreklikke mus og velg Formater Celler. Velg oppsett som under og trykk OK. 

 



Lagre dokumentet. Det skal nå være mulig å sette inn filtrering og bearbeide Excelarket på normal 

måte. 

Fra dette nivået kan man også stå på en av de blå feltene med kursor og høyre klikke mus og velge 

skriv ut og få en utskrift til PDF format lokalt på PC-en din. Se bilde under: 

 

 

Dokumentet vil bli oppdatert etter som erfaringene kommer ved bruken av programmet men 

generelt oppfordres det til og lese Help på menylinjen inne i programmet. 

 

HUSK OG GÅ HELT UT AV DETTE PROGRAMMET FØR DU GÅR INN PÅ NETTSIDEN IGJEN!                  

(Dette for og ikke henge igjen i konfigurering- modus ved normal nettsidebruk)                        


