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Vedlikehold av grunndata
Med grunndata menes leverandørregister, kontoplan, prosjektregister og annen informasjon som
benyttes for å føre ett bilag.

Leverandører, kunder, prosjekter og kontoplan
Alle disse kan oppdateres fra tilsvarende registre i Mamut. Oppdateringen skjer automatisk ved
oppstart av programmet, eller manuelt på vært enkelt register.

Leverandører i Mamut
Nye leverandører opprettes i Mamut. Eksisterende leverandører oppdateres med denne
informasjonen: Organisasjonsnr, kontonr og motkonto for bilagsføring.
Skjermbilder fra Mamut:

Valg av motkonto for bilagsføring:

Prosjekter og kunder i Mamut
Det er ingen spesielle krav til prosjekter og kunder i forhold til å kunne benytte dem i
bilagsføringsprogrammet. De opprettes og overføres på vanlig måte.

Hvordan arbeide med bilag?
Hvordan får jeg skannet inn ett nytt papirbilag?
Dette forutsetter at du har en ferdig oppsatt skanner.
1. Plasser dokumentet på skanner. Velg skan til regnskap (Nøyaktig prosess for dette vil variere
etter hva slags skanner man har)
2. Dokumentet skannes nå inn til systemet.
3. Trykk hent filer for å importere dem inn i bilagsprogrammet. De importeres og analyseres
samtidig.

Nederst i venstre hjørnet av skjermen vil du se fremdriften for import og analyse. Vent til
systemet er ferdig før du begynner å jobbe med bilagene.

Hvordan importerer jeg en PDF fra epost eller andre kilder?
Du kan dra filer inn i systemet fra epost eller fra windows utforsker. Du må først hente frem
trevisningen som viser antall bilag i systmet. Hold muspekeren over Behandling av bilag fanen

Trykk på tegnestiften for å få menyen til å stå fremme på skjermen

Klikk og dra en pdf fra outlook eller fra windows utforsker og slipp filen på Til behandling menyen

Hvordan arbeider jeg med ett nytt bilag?
1. Velg bilaget du vil arbeide med. Du kan enten bla frem og tilbake i bilag til behandling med
forrige og neste knappene eller velge fra menyen Til behandling:

Velge fra til behandling menyen:

2. Bilaget vises til høyre på skjermen. Tekst fra bilaget vises nederst i midten. Automatisk
gjenkjent informasjon vises til venstre.
Informasjon om bilaget, informasjon som automatisk er plukket ut fra teksten er ferdig fylt ut
i feltene, manglende informasjon må enten fylles inn eller så må man justere analysen slik at
den kommer automatisk. Når all informasjon er ført inn går man videre med å opprette
bilagslinjer:

Text innhold (Dette er teksten som ble gjenkjent i det innskannede dokumentet):

Orginal fil (Her vises det innskannede dokumentet eller eventuelt en PDF dersom man har
importert det):

Bilagslinjer:
Her vises bilagslinjene som vil bli overført til Mamut.

Hvordan overføre ett bilag til Mamut?
Når all informasjonen er lagt inn og bilagslinjene er korrekte trykker man på Til ERP for å overføre til
Mamut. Bilaget lagres da i Mamut, man får en melding om hvilket nr det har blitt tildelt og så
overføres det til bilagsarkivet. Neste ubehandlede bilag vil automatisk hentes opp i systemet.

Hvordan kan jeg justere analysen?
Dersom du ikke er fornøyd med informasjonen systemet har funnet frem til deg kan analysen av
bilagene gjøres smartere ved å legge inn forskjellige kodeord. Måten systemet arbeider på er ved å
benytte disse kodeordene til å identifisere informasjon i teksten på det innskannede dokumentet.
F.eks dersom det står Fakturanummer: 12345 så bruker systemet kodeordet Fakturanummer: til å
identifisere 12345 som fakturanummer på bilaget som skal opprettes. Dersom du får en faktura hvor
det isteden er benyttet F.Nr: vil systemet ikke automatisk kunne oppdage dette før du har fortalt det
at F.Nr: er ett kodeord for fakturanr.
Hvordan vise ordlistene i systemet?

Hvordan legge inn nye kodeord?
Nye kodeord legges enklest inn ved å benytte feltene i vinduet Text innhold. I dette eksempelet er
det opprettet kodeord F.Nr for fakturanummer feltet.

Hvordan kjøre en ny analyse?
Etter at man har lagt inn nye kodeord eller endret på maler kan man kjøre en ny analyse ved å trykke
Analyser knappen. Systemet vil da lete etter verdier til de feltene på bilaget som står tomme. Dersom
du ønsker å gjøre en helt ny analyse for alle felt må du først trykke Nullstill knappen:

Hvordan arbeider jeg med OCR maler?
OCR maler trengs i de tilfellene hvor man ønsker å benytte bilagsmaler (les mer om det i punktet
under) eller i de tilfellene hvor automatisk analyse ikke gir ønsket resultat.
Det er 3 grunner til å benytte OCR maler:
1. Dersom systemet ikke automatisk gjenkjenner leverandør ved hjelp av org.nr.
2. Dersom man ønsker å benytte felter for å finne informasjon fra fakturaen.
3. Dersom man trenger å benytte bilagsmaler.
Hvordan identifisere leveradører?
Systemet benytter organisasjonsnr for å finne ut hvem leverandør den skal knytte bilaget til. Dersom
du får faktura fra en leverandør som ikke har organisasjonsnr på fakturaen eller dersom systemet av
en eller annen grunn ikke greier å lese og tolke organisasjonsnr riktig så vil ikke leverandøren bli
identifisert. For å løse dette kan man da velge å opprette en OCR mal for denne leverandøren hvor
man velger å benytte ett annet identifikasjonsord en org.nr.
Eksempel: Man får en faktura fra ett firma kalt «Leverandør nr 1» som mangler org. Nr. Man kan da
benytte ett annet ord fra bilagsteksten for å finne leverandør. F.eks adresse, telefonnr, firmanavn
eller annet som er unikt for denne leverandøren.

Alternativt kan ny mal opprettes fra denne knappen:

Ny mal bildet ser slik ut:

Feltforklaring:
Malnavn: Navn på malen. Kan være hva som helst. Benytt gjerne leverandørens navn.
Maltype: Her er det tre valg. Kun 1 og 2 skal benyttes. Maltype 1 benyttes dersom man skal

lage en mal til en leverandør hvor systemet greier å gjenkjenne org.nr.
Maltype 2 benyttes dersom systemet ikke automatisk finner org.nr. I dette eksempelet er det
en slik mal vi oppretter.
Bilagsmal: Mer om dette i punktet nedenfor.
Leverandør: Hvilken leverandør denne malen skal tilhøre.
I dette konkrete eksempelet ber vi systemet lete i teksten etter utrykket 9321654 som er
telefonnummeret til «Leverandør nr 1».
Hvordan benytter jeg felter?
Dersom det er en eller flere opplysninger man ikke klarer å få systemet til å analysere ved hjelp av
kodeord kan man tegne opp felter og be systemet lete etter informasjon på innsiden av disse feltene.
I dette eksempelet er det benyttet felter for å lese KID nr og Sum fra fakturaen:

For å opprette ett felt gjør man følgende:
Sørg for at man står på malen som det skal opprettes felter på:

Dra en firkant rundt området på fakturaen som inneholder informasjonen du trenger.
Firkanten markeres med en svak stiplet linje.
Velg så hva slags type informasjon feltet inneholder og trykk på grønn + knapp:

Det nye feltet skal se slik ut:

For å slette ett felt trykker du på det og benytter Rød X

Hvordan arbeider jeg med bilagsmaler?
En bilagsmal benyttes dersom man skal føre bilag på en annen måte en standard bilagene. Standard
bilag føres ved at systemet benytter motkonto fra leverandøren og fører denne mot
leverandørreskontro:
Eksempel på standard bilag:

Dersom man ønsker at bilaget skal inneholde flere linjer eller dersom man vil ha en mal for å føre
bilag som ikke får mot standardkonto på leverandøren kan man opprette bilagsmaler.
Eksempel på bilag fra mal:

Selve bilagsmalen ser i dette eksempelet slik ut:

Som man ser benytter man her formler for å fordele kostnadene utover de forskjellige linjene. <Sum>
er en kodevariabel for fakturasum.

