
NORSK UBÅTFORENING REGNSKAPSPROGRAM 
For å lette føring av årsregnskap basert på månedlige bankutskrifter, ble dette regnskapsprogrammet 

laget og skreddersydd. Programmert er skrevet i Windows Access og krever derfor Windows Office 

installert. Senere ble regnskapet for Slappkista inkludert. 

 

Over sees Hovedmenyen hvor alt starter fra. Øverst har vi knappen [Importere Bankdata] hvor vi 

laster inn data fra Banken.                                                                                                                                         

Da bankutskriftene kan tas ut i Excel format, importerer vi disse inn i programmet etter en liten 

forjustering ved å fjerne de første 4 linjene og fjerne et punktum på kolonnenavnet Arkivref. for at 

arbeidstabellen skal virke. 

Etter å ha importert Bank-data kan de sees ved å aktivere knapp [Vis/konter Banktransaksjoner]. 

Her kan de forskjellige posteringene konteres etter NUF sin kontoplan. 

Under knappen [Slappkista] ligger data for salg og lager av ubåteffekter. 

Da NUF har behov for utsteding av fakturaer både for Slappkista, Kontingent innbetalinger og 

vedlikeholdsarbeider, finnes en egen knapp for dette merket [Fakturering]. 

Siste knappen på Hovedmenyen dekker alle tilgjengelige rapporter for bank transaksjonsdata og 

Slappkista. Rapportene har alle egen utskriftsknapp. 

Vedlikeholds-knappen oppe i høyre hjørnet benyttes kun ved årsoppgjør. Etter å ha skrevet ut 

årsoppgjøret og lagret utskriften elektronisk, eksporterer man ut årsoppgjøret, lagrer det på 

Websiden og starter med blanke ark til neste årsoppgjør. 

INFO knappen inneholder hjelpeinformasjon for de forskjellige applikasjonene i programmet og 

aktiverer dette dokumentet du leser nå. 



IMPORTERING AV BANK-DATA 

Først mottas denne meldingen. Dersom du ikke har justert import-dokumentet, svar bare OK 

og trykk [Avbryt] på neste skjermbilde. 

 

Hvis import dokumentet ( bank-data transaksjoner i Excel) er justert, mottar du dette 

skjermbildet. 

Hent opp Bank-data dokumentet (Filnavn) som du har justert og sett innstillinger som vist på 

bildet. Du må velge tabellen Transaksjoner og trykke OK og følge instruksjonene som vises. 

Velg [Fullfør] når knappen fremtrer.  

 

 



Etter at prosessen over er ferdig kan du aktivere knappen [Vis/konter Banktransaksjoner] og 

motta dette skjermbildet hvor du kan velge tidsrom og eventuell konto å filtrere på. Vil du kun 

filtrere på dato, aktiver du knappen [Søk kun på Dato]. Vil du også filtrere på Kontokode, aktiverer 

du knappen [Søk på Dato og Kontokode]. 

 

  

Du mottar eksempelvis dette skjermbildet kun filtrert på Dato periode. 

 

Fra dette skjermbilde kan du også filtrere videre ved og aktivere den lille knappen på hvert 

kolonnenavn i tabellvisningen i nedre part av skjermbildet. Det er her du normalt redigerer 

kontosettinger på de forskjellige transaksjonene fra banken. 

 

 



FAKT URERI NG - PRO SEDYRE R  I  SLAPP KI STA  

For å hente ut data fra bestilling programmet WP EasyCart kommer du inn til dette 
skjermbildet: 

 

Eksemplet viser at vi har valgt å eksportere Ordre 74 og 75. Når de er valgt 
trykkes Apply. Eksporten skjer da automatisk til din lokale PC (nettbrett) og legger 
seg under Nedlastninger (folder) Nå henter du opp ett nytt Excel ark og 
velger Data>Fra Tekst/CSV (Se rød pil) slik som på bildet under: 

 
Du velger den aktuelle CSV (komma separert fil) fra Nedlastinger og kan 
eksempelvis motta Ordre 74 og 75 som under. Under innlastningen velger du 
Filopprinnelse = Unicode (UTF-80) på pop up vinduet du får under innlastningen. Da får du 
overført skandinaviske bokstaver. 

https://www.norskubaatforening.org/wp-content/uploads/2021/05/WP-EasyChart.jpg
https://www.norskubaatforening.org/wp-content/uploads/2021/05/Hente-CVS-fil.jpg


 
 
For å få riktig formatering må celler som inneholder [.000] og [0.00] erstattes med ett 
komma [,]. Benytt Søk/Erstatt (Forstørrelsesglasset helt til høyre på verktøylinjen) og 
erstatt «.00» med «,» .  
 
For å importere dataene fra Excel arket inn i regnskapsprogrammet, må det åpnes 
fra Hovedmeny>Slappkista og du treffer denne menyen: 

https://www.norskubaatforening.org/wp-content/uploads/2021/05/Slappen-Eksport.jpg


 
Velg Importere Ordredata og hent opp aktuell eksport fra Excel arket over som vist 
på bildet under: 



 
Aksepter eventuelle meldinger. Etter at importen er utført finner du igjen dataene i 
Regnskapsprogrammet som vist her gjennom knappen [Vis Ordrelinjer]:

Videre så aktiverer du knappen [Opprett ny/Rediger Faktura] på ORDER OG LAGER MENY over, 
velger Bestilling Nr. på Filteret og mottar eksempelvis følgene Skjermbilde. 

Trykk på [Hjelp] knapp i toppen av bildet for å bli guidet videre. 

https://www.norskubaatforening.org/wp-content/uploads/2021/05/Import1.jpg
https://www.norskubaatforening.org/wp-content/uploads/2021/05/Vis-Ordrelinjer.jpg


 

 

 

FAKTURERING AV ORDRELINJER FRA EN MANUELL BESTILLING  

Ved manuelle bestillinger (ikke generert gjennom Slappen på hjemmesiden til NUF) må vi først sette 

opp bestillingen manuelt ved å velge knappen [Ny Faktura]. (Hovedmeny>Fakturering>Fakturering 

Service og Kontingenter) 

Sekvens 1: 

 

Vi mottar da dette skjermbildet: 

 

Sett inn riktig ordredato og velg navnet på bestillingen (Her kommer både fornavn og etternavn 

samlet i fornavnsfeltet. Kan eventuelt redigeres i neste Service Ordrelinje skjema, men er ubetydelig 

for Faktura utskriften) Velg produktlinje 1 og Antall og trykk på knappen [Registrer din Ordre og 

oppdater].  

 



Sekvens2: Du mottar følgende skjermbilde. 

 

Nå er det bare å fylle inn felt for felt og gjerne begynne til venstre med feltet [Ordre Status] fra 

nedtrekks gardin Redigere Ordrestatus feltet.                                                                                              

Deretter går du over til de høyre feltene, setter inn eventuell rabatt (skal være 0 hvis ikke rabatt for å 

få kalkuleringen til å virke) og trykk på [Oppdater Ordre] knappen 2 ganger med 2 sekunders 

mellomrom. Lag nytt Faktura Nummer fra knappen [Nytt Faktura Nr. i ordrelinje 1]. Observer at 

Faktura nummer blir generert. (Aksepter eventuell melding).                                                                                                        

Ønsker du en eller flere produktlinjer aktiverer du knappen [Ny produktlinje] og mottar følgende 

skjermbilde. HUSK å trykk [Reset Filter] knappen dersom du benytter det flere ganger etter 

hverandre med nye produkter. Du resetter kun når du skifter produkt i filteret, da blir det gamle 

fjernet og nytt legges innlegges inn. (Du skal se samme produkt og antall 2 ganger før eventuell 

reset). 

  

 

 

Ordrenummeret blir automatisk generert så du velger kun Nytt produkt og Antall og trykker du 



[Oppdater linje] knappen. Du kommer da direkte tilbake til skjemaet Ordrelinjer for Service og 

Medlemskontingenter (ingen nye data er etablert) , du oppdaterer prosessen ved pånytt ved og 

trykke [Ny produktlinje] knappen. Da returnerer du til NY PRODUKTLINJE filteret som er ferdig utfylt. 

Trykk igjen på [Oppdater linje] knappen og da er skjemaet Ordrelinjer for Service og 

Medlemskontingenter, oppdatert med ny linje. Nå kan du sette inn eventuell rabatt (ellers skal det 

stå 0 i Rabatt feltet 0). Trykker du så [Oppdater Ordrelinje] 2 ganger med 2 sekunders mellomrom, 

vil du se at feltet Ordrelinje inkl. rabatt blir automatisk utregnet for en eller flere linjer med rabatt.  

Ønsker du flere ordrelinjer gjentar du operasjonen som beskrevet for ordrelinje 2 men husk og 

resette Produktlinje Filteret hver gang en ny produktlinje skal legges til på orderen.  

Når alle linjene er ferdig programmert, skal du avslutte med kalkulert Ordre Total (SUM TOTAL).         

Da returnerer du til linje 1 og bestemmer Ordre Melding samt ny Ordre Status hvis aktuelt, og 

eventuell Frakt/Emballasje hvis du ikke har gjort det tidligere. Du trykker på kappen [Oppdater 

Ordrelinje] 2 ganger med 2 sekunders mellomrom. For å se Ordre Total oppdatert i Service 

Ordrelinje skjemaet (fane Ordre6), åpner du Ordreline7 fanen (som nå er oppdatert) ved siden av 

Ordre6 fanen, så åpner du Ordre6 fanen igjen og trykker 1 gang på Oppdater Ordrelinje igjen.   

Sekvens 3: 

Nå kan du sjekke den genererte fakturaen som skal sendes til kunden for eventuell betaling, at den 

også har fått alle tilgjengelig data som SUM TOTAL ved å velge fanen merket Ordrelinje7 til venstre 

for den fanen som du er åpen i øyeblikket (Ordrer6).  Se eksempel under: 

 

 

Ved editering av en etablert Ordre benytter du samme inngangsfilter men skriver inn 

Ordrenummeret manuelt og trykker på Søk knappen. 



 

Når Ordren er hentet opp gjentas prosedyrene i Sekvens 2 (kun at feltet Antall blir automatisk 

generert) og Sekvens 3. 

 


