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Skapa personlig konteringsmall 

Man kan skapa personlig konteringmall för att spara sin konteringsträng. Konteringsmall kan 
användas både vid beställning (e-handel) och hantering av leverantörsfaktura i Raindanceportal. 
 
Gå in Min inkorg och Mina inställningar sedan välj fliken Användare. 
 

   

 
Klicka på Hantera personlig konteringsmall så öppnas en ny ruta där du kan hantera mall. 

 Döp din konteringsmall genom att ange Mallid och Beskrivning. 

 Fyll i Objekttyp och värde/siffra på fälten. Har en konteringssträng skapar du endast Rad1. 

 När du har fyllt i det du vill kontera på klickar du på Spara och sedan Stäng  
Alla fält behöver inte vara ifyllda men de obligatoriska är INST.  
Vid e-handel för beställning krävs även FPMALL med samma värde som INST för att kontera 
beställning. 
 
Tips: Det går att spara objekt utan värde/siffra om du vill kontera manuellt varje gång. Klicka på Ny 
objekttyp för att få flera fält. 
 
Tips: Sambandskontroll av PROJ visas inte på Konteringsmall, ändå hämtas AKT och KSTNB 
automatiskt när man anger PROJ i konteringsförslag vid skapande av beställning. 

 
 
 



3 

 

Det går även att skapa och ändra konteringmall direkt vid beställning eller hantering av 
leverantörsfaktura. 

Gå in på beställning eller en faktura i din inkorg och klicka på ikonen  som finns brevid 
Konteringsförslag vid beställning eller till höger på konteringsfliken på fakturor. 
 
Vid beställning 

 
 
Vid fakturahantering 

 
 

 

Skapa en kostnadsfördelning för beställning 

Vid e-handel kan man automatiskt fördela inköpskostnad genom att skapa en konteringsmall med 
flera rader/konteringssträngar och fördelning %.  
 
När du hanterar personlig konteringsmall;  

 Klicka på Ny rad för att lägga till flera rader med olika konteringssträngar 

 Klicka på Fördelning% så visas ett meddelande; % Fördelning sker endast för kontering av 
beställning. Klicka på OK. 

 Fyll i procentsats så kan Raindance räkna och fördela inköpskostnad automatiskt vid 
användning av konteringsmallen för beställning 
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Använd konteringsmall vid beställning 

När du skapar beställning kan du välja din konteringsmall under Konteringsförslag eller efter 
beställde varan på Mall.  
Klicka på förstoringsglaset och välj din mall genom att markera den och klicka på OK, alt. 
dubbelklickar på den. 
 

 
 

 
Väljer du konteringsmall under Konteringsförslag, konteras hela beställningen och alla varorna med 
den valda konteringen. 
Väljer du en annan konteringsmall efter en vara på Mall så kommer varan nu att konteras med den 
kontering du har lagt in i mallen och den andra varan kommer konteras efter den valda konteringen i 
fältet Konteringsförslag. 
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Använd konteringsmall vid fakturahantering 

När du öppnar en leverantörsfaktura kan du också välja din konteringsmall genom att söka kod.  
Klicka på någon objekt t.ex. KONTO då öppnas en ny ruta Sök kod. Gå in på fliken Konteringsmallar 
och välj din mall genom att markera den och klicka på OK, alt. dubbelklickar på den. 
 

 
 
 

 

 

 

Skapa konteringsmall åt någon annan 

Är du ekonomihandläggare? Användare som tillbehör behörighetsgrupp B04 (Ekonomiadministratör)  
kan skapa en konteringsmall åt sina kollegor som behöver konteringshjälp. 
 
Gå in Administrera och Organisation sedan välj Konteringsmallar. 
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 Sök någon annans mall – Välj Typ Personliga och fyll i användarens namn så att du kan söka 
redan registrerade personliga konteringsmallar av denna användare 

 Skapa en ny mall åt någon annan – Välj Typ Personliga under Hantera mall och fyll i 
användarens namn så att du kan skapa en ny konteringsmall åt denna användare 

 Ändra någon annans mall – Sök mallen och dubbelklicka på mallraden. Så hamnar mallen 
nedan i Hantera mall där du kan ändra och Spara (om) mallen åt denna användare 

 
OBS! Vid e-handel för beställning krävs även FPMALL med samma värde som INST för att kontera 
beställning. 
 
Här kan man söka, skapa och ändra både Gemensamma mallar (visas för alla användarna) samt 
Personliga mallar (kollegors Mina mallar) för beställning och fakturahantering. 
Ekonomiavdelningen rekommenderar dock inte att du ändrar gemensamma mallar som vi ansvarar 
för. 
 

 


