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MENUEN ’OVERBLIK’



GRUNDLÆGGENDE NAVIGATION - MENUEN ’OVERBLIK’
Sådan finder du rundt på menuen ’Overblik’

Ved tryk på menuen ’Overblik’ kommer 

du til institutionens økonomioverblik

Menustruktur for ’Overblik’

Giver dig et samlet overblik 

over bevilling, forbrug og 

forventet resultat 

Se hvilke refusioner der er 

indhentet og aktuel status

Institutionens 

bevilling

Månedsvis overblik og 

simulering af institutionens 

forbrug

Her specificeres 

lønudgifterne



BUDGET (BEVILLING)
Budgetfanen indeholder den selvejende institutions bevilling, og den private institutions indmeldte budget 

Bevillingen lægges automatisk ind 
i på budgetfanen, når vi får dem 
fra kommunen, og ajourføres ved 
bevillingsændringer.

Årets bevilling lægges ind i januar, 
og de løbende justeringer lægges 
ind i de måneder de kommer.

For den private institution indbe-
rettes 



FORBRUG
Forbrugsfanen indeholder det månedsvise overblik over forbrug og giver mulighed for simulering

På de endnu ikke afsluttede måne-
der kan der simuleres. Dette gøres 
ved at indtaste nyt beløb i boksen 
for den måned og linje hvor forvent-
ningen er forskellig fra det viste. 
Simuleringerne gemmes til næste 
gang du besøger siden.
 
Simuleringen kommer tilbage hvis 
du sletter indholdet i boksen.

På simulerede linjer markeres 
boksen med grønt, så det nemt kan 
gennemskues hvor der er simuleret.

Der kan tilføjes en note til en linje, 
så det er klart for både jer og fobu 

hvorfor der er simuleret anerledes.

Såfremt der på indkomne fakturaer 
og ekladder konteres på projekt-
konti, så specificeres disse ved at 
køre musen hen over i’et ud for 
hvert beløb.

Du kan se forbrugstal fra de sene-
ste tre år ved at trykke på det årstal 

du ønsker at se.

Denne kolonne viser 
hvad der indtil videre 

er forbrugt. 

Denne kolonne viser 
hvad der er automatisk 

og manuelt er 
simuleret.

Denne kolonne lægger 
det afholdte og det 
simulerede sammen til 
det forventede resultat 
for linjen. 

Linjerne Løn og Refusioner viser de 
bogførte poster, og simulerer på 

baggrund af information i henhold-
vis Løn- og refusionsfanerne. Det 
er derfor ikke muligt at simulere 

direkte på disse på forbrugsfanen.



LØN
På lønfanen kan du få overblik over fordelingen af løn gennem året, specifikt pr medarbejder og overordnet set.

Øverst på siden vises de overordne-
de løndele, som er en summering af 
alle lønninger på hhv. fast personale 
og Løst personale, samt de simule-
ringer du har lavet. Tallene indehol-
der ferieafregninger. 

Under ’Ferie og andet’  kan  du ved 
tryk på V få udvidet specificerin-
gen af ferietræk, feriepenge m.m. 
Den er automatisk foldet ind fra 
start af, og kan foldes ud og ind 
efter behov. 

Det er under ’Egne simuleringer’ muligt at tilføje en simulering af fx. en 
ny medarbejder ved tryk på +. Tilføj en beskrivelse af simuleringen. Hvis 
du fjerne den igen, så tryk på X.

Ovenstående bruges til informationer der endnu ikke ligger i lønsyste-
met, men som I har planer om at implementere. Simuleringerne gem-
mes i modsætning til de øvrige løndata som overskrives dagligt.

Medarbejdernes navne er som standard ikke vist. Såfremt du har 
behovet for at se hvad der ligger bag ved tallene, så tryk på i’et ud for 
Personaleoverskriften. 

Løntallene opdateres dagligt, og simuleringer på medarbejderlinjerne 
vil derfor blive overskrevet når der næste gang indlæses. 

Ved at trække musen hen over et 
beløb på en medarbejderlinje kan 
du se hvilke feriedele der er inde-
holdt i posten.



REFUSION
På refusionsfanen kan du se en status på refusioner der er i proces, samt hvor de er i processen og hvordan det påvirker økonomien.

De refusioner vi har registreret, ansøgt, 
modtaget og bogført findes på refusi-
onsfanen. 

Du kan her skabe dig et overblik over 
hvad status er på de enkelte dage, samt 
se hvordan de enkelte dele påvirker 
den samlede økonomi. 

Som standard viser den alle fra indevæ-
rende år. Ved at trykke på fx. Ansøgte 
vises kun de der er ansøgte. Det er 
ligeledes muligt at se de foregående to  
år ved tryk på de pågældende årstal i 
øverste højre hjørne.



OVERBLIKSRAPPORT (SELVEJENDE)
På overbliksfanen får du en samlet overordnet rapport over hvordan økonomien ser ud i institutionen.

I øverste højre hjørne er det muligt 
at se de foregående år. 

Det er desuden muligt at se det 
realiserede - dvs. det allerede 
forbrugte, hvis du hellere vil se hvor 
meget du har forbrugt og hvor 
meget du har tilbage at bruge af. 
Du kan skifte mellem Forventet og 
Realiseret alt efter behov.

Såfremt der er en post som i din 
kommune er en fast post, hvor 
kommunen dækker udgifterne, så 
vil linjen være markeret med Fast 
(orange) eller Flex (grøn). For de 
faste poster bliver afvigelsen kor-
rigeret således at merforbrug ikke 
indgår i det endelige resultat.

Angivelse af om 
posten er fast eller 

fleksibel

Hvis det er en fast 
post, korrigeres mer-

forbruget



OVERBLIKSRAPPORT (PRIVATE)
På overbliksfanen får du en samlet overordnet rapport over hvordan økonomien ser ud i institutionen.

I øverste højre hjørne er det muligt 
at se de foregående år. 

Det er desuden muligt at se det 
realiserede - dvs. det allerede 
forbrugte, hvis du hellere vil se hvor 
meget du har forbrugt og hvor 
meget du har tilbage at bruge af. 
Du kan skifte mellem Forventet og 
Realiseret alt efter behov.

Du kan nederst på siden se hvordan 
dit resultat påvirker din egenka-
pital. Husk i denne sammenhæng 
at minustegn angiver indtægt/
overskud. 


