Beregn Valutabehov – Saxo ERPTrader™
Microsoft Dynamics NAV® 2013 / 2013R2

For at beregne valutabehovet for en given periode vælges Valutakladde under Opgaver:

I Valutakladden vælges
. Herefter angives hvilken periode, der skal beregnes og om der skal
afdækkes pr. dag, uge, måned, kvartal eller år. Der kan desuden også filtreres på en enkelt valuta.

Når beregningen er færdig vises alle bank, kreditor og debitor poster inden for den valgte periode.

Det er muligt at få et overblik som deler posterne op i den valgte periode, det gøres ved at trykke på:

Før posterne bliver samlet og overført til valutakladden kan enkelte linjer slettes. Det gøres ved at markere
linjen og trykke CTRL+Delete.
Når posterne bliver overført til valutakladden samles de i den periode, der er valgt ved kørslen:

For at se hvad de enkelte linjer indeholder vælges

Nu er valuta linjerne klar til at blive handlet. Bemærk at Modkontobeløbet automatisk er opdateret.
Indtil der er handlet, er beløbet udregnet ud fra den lokale valutakurs i NAV®.

For at handle den markeret linje vælges
i Saxo ERPTrader™.

. Er det din første handel vil NAV® bede dig om at logge ind

Når du er logget ind i Saxo ERPTrader™ får du live data fra Saxo Bank, og er nu klar til at handle.
I opsætningen er det muligt at aktivere 2-klik handel som sikre en to-trins godkendelse af handelen. Første tryk
på køb eller salg aktiverer prisen, og andet tryk bekræfter handelen.

Når handelen er bekræftet låses kursen, og efterfølgende kommer der en handelsbekræftelse fra Saxo Bank.

Linjen der er handlet i valutakladden er nu blevet automatisk opdateret:

I.
II.
III.
IV.

Bogføringsdato og Valørdato er opdateret med først komne handelsdag.
Modkontobeløbet er opdateret.
Valutatypen er opdateret med FX Spot hvis handlen afsluttes inden for 2 dage, alle øvrige handler
bliver en FX Forward.
Instrumentkurs er opdateret med den handlede kurs.

Den aktuelle linje er nu klar til bogføring.

Comment [thc1]: Skal det ikke være
valørdag?

