Brugervejledning til

e-conomic integration
Version pr 2012-02-08

Opdateret og seneste version kan altid hentes på
http://webtour.dk/manual
Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning så eventuelle kommentarer er altid velkomne.
webTour er et webbaseret program, udviklet specielt
til flådestyring af turist- og minibusser samt limousiner.
Med webTour.mobi kan chaufførerne
nemt se og behandle sine ture på farten med sin mobiltelefon.
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OM E-CONOMIC INTEGRATION
Med integration til e-conomic kan webTour forbindes med en
eksisterende e-conomic aftale, hvor data automatisk overføres til
en kassekladde i e-conomic, når en given tur faktureres.
Integration til e-conomic forudsætter, at du har tillægsmodulet
API på din e-conomic aftale. Med API giver du e-conomic tilladelse
til at e-conomic ”taler” med et andet stykke software, som i dette
tilfælde er webTour.
Det er vigtigt at forstå, at webTour ikke er et finansprogram, men
at det kun er muligt at overføre data til
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Sådan bruges integrationen i webTour
Når en given tur er godkendt, klikker du blot på
(Udskriv
faktura). Herefter udskrives fakturaen og overføres automatisk
til en kassekladde i e-conomic.

Du kan benytte dig af ikonet
(Udskriv proformafaktura),
hvis du ønsker at udskrive en faktura uden oplysningerne sendes
til e-conomic.

Sådan oprettes posteringerne i e-conomic
Da webTour kan overføre differentierede udenlandsk moms, bliver
de overførte data til e-conomic oprettet som enkle posteringer,
hvor konto, modkonto, varesalg og moms bliver oprettet som
selvstændige posteringslinjer.
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Nye kunder oprettes som debitor i e-conomic
webTour overfører kundens oplysninger fra webTours
kundekartotek.
Hvis en ny kunde først oprettes i webTours kundekartotek, vil
webTour overføre oplysninger som angivet i kundekartoteket og
ikke de oplysninger som er angivet på kundens første tur.
Hvis der oprettes en tur med en ikke eksisterende kunde, så
oprettes denne kunde automatisk i webTours kundekartotek. Og
når turen så faktureres i webTour overføres kundens oplysninger
til e-conomic, og oprettes som ny debitor i e-conomic med de
oplysninger, som er i webTours kundekartotek.
I e-conomic oprettes kunden med følgende oplysninger, hvis disse
er opgivet i webTour:











*
*

Nr. (kundens telefon)
Navn
Telefon/fax
Adresse
Postnr.
By
Attention
Faktura-e-mail
EAN-nr.
CVR-nr.

*
*
*

*
*
*

*

NB.: Det er vigtigt, at der er en debitor i e-conomic, der hedder standard.
e-conomic har som regel allerede oprettet en standard debitor med
debitornummer 1. Dette debitornummer skal parres med webTours
fakturaindstillinger. Læse mere på side 13.
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OPSÆTNING I E-CONOMIC
Bruger-info sendes til webTour
webTour skal have tilsendt jeres aftalenr. hos e-conomic, samt
bruger-ID og adgangskode.
Bruger-info (mm.) sendes til webTour@TechHouse.dk, og husk at
give din kontaktperson hos webTour besked herom.
Det er også muligt at oprette en ny bruger udelukkende til
webTour - dog kan dette koste ekstra penge hos e-conomic – alt
efter jeres licensaftale hos e-conomic.

Opret en webTour bruger i e-conomic (Kan springes over)
Hvis du skal oprette en webTour-bruger på din eksisterende economic aftale, skal brugeren have rettigheder til at bogføre.
Dette kræver at du køber eller har købt en ekstra bruger-licens
hos e-conomic. Brugeren kunne f.eks. hedde webTour.
1. Klik på: Indstilling > Brugere
2. Klik på "Opret bruger"
3. Udfyld felterne (Brugeren skal have rettigheder til at
bogføre og kunne f.eks. hedde webTour)
4. Klik på OK
5. Der bliver automatisk sendt en mail til den pågældende
brugers e-mail adresse med bruger-info på den
nyoprettede bruger.

1
3

4

2

1
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Giv tilladelse til at benytte API
Du skal give din e-conomic aftale tilladelse til at benytte API:
1.
2.
3.
4.

Klik på: Indstillinger > Abonnement > Tillægsmoduler
Klik på ikonet Redigér til højre
Tryk på blyant og sæt flueben i Adgang
Klik på OK

1
3

4

2
1

Opret en kassekladde til webTour
Du skal oprette en kassekladde til webTour på din e-conomic:
1.
2.
3.
4.

Klik på Indstillinger > Kassekladder
Klik på ”Opret kassekladde” over listeområdet
Skrive ”webTour” i kassekladdens navn
Klik på OK

1
3

1

4

2
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Opret kontoer for turtyper, salgsvare, etc.
Du skal have oprettet en konto for hver turtype (transfer,
timekørsel, fleredagskørsel og udlandskørsel), samt en eller flere
kontoer for andre salgsvare på din webTour-vareliste. Sådan
opretter du en konto i e-conomic:
1.
2.
3.
4.

Klik på: Indstillinger > Kontoplan
Klik på ”Opret konto”
Udfyld felterne (se evt. "Oplysning om felterne" nedenfor)
Klik på OK

1
1

4

3

2

Oplysninger om felterne
Bemærk at nedenstående kun er vores forslag til kontoindstilling
og derfor gennemgås alle felterne ikke. Ved anden opsætning
henviser vi til vejledning hos e-conomic.
Felt

Handling

Nr.

Kontonummer skal være identisk med
kontonumret i webTour for den svarende
turtype eller salgsvare. I denne guide bruges
konto 1034 til turtypen Transfer.

Navn

Det ønskede kontonavn.

Type

vælg Drift.

Moms

Pga. den måde som vi overfører data på, er
det skal moms-feltet ikke vælges momskode.

Modkonto

Pga. den måde som vi overfører data på, er
det skal moms-feltet ikke vælges momskode.

D/K

Vælg Kredit
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Opret kontoer for (udenlandsk) momskoder
Hvis du ikke har benyttet dig af en standardopsætning i din economic aftale, eller hvis du har behov for at benytte flere
momskonti end der findes i standardopsætningen (f.eks. i
forbindelse med udenlandsk moms), kan du oprette flere
momskontoer på følgende måde i e-conomic:
1.
2.
3.
4.

Klik på: Indstillinger > Systemopsætning > Momskoder
Klik på ”Opret momskode”
Udfyld felterne (se evt. "Oplysning om felterne" nedenfor)
Klik på OK

1
3

4

1
2

Oplysninger om felterne
Bemærk at nedenstående kun er vores forslag til kontoindstilling
og derfor gennemgås alle felterne ikke. Ved anden opsætning
henviser vi til vejledning hos e-conomic.
Felt

Handling

Momskode

Den ønskede kode. ”U19” repræsenterer
f.eks. 19 % udgående moms (salgsmoms).

Navn

Det ønskede kodenavn, f.eks. ”Udgående
(salg) Tyskland”.

Type

Vælg den type transaktion, som denne moms skal
anvendes på f.eks. Udgående/salg.

Sats i %

Momssatsen i procent

Konto

Momsen af denne momskode bogføres på
denne konto. Indtast det ønskede
kontonummer (heri denne guide bruges konto
6902), eller vælg en konto ved at klikke på
ikonet ‘…’
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OPSÆTNING I WEBTOUR
Parring af konto nr. mellem e-conomic og webTour
Du skal tilføje de forskellige konto nr. som du benytter i economic, til de forskellige turtyper og varer på varelisten i
webTour.
1. Klik på: Administration > Opsætning > Vareliste

2. Hvis turtypen/varen ikke er oprettet, klik på
(Ny).
Hvis varen allerede er oprettet, klik på den givne vare.

3. Udfyld felterne. Feltet konto skal være identisk med
kontonumret i e-conomic. (I denne guide bruges konto
1034 til turtypen Transfer, som
får vare nummer TTtrans).

4. Klik på

(Gem)
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Opsætning af momskoder i webTour
Du skal oprette de forskellige landes momskoder, som du kører i,
og parre dem med tilsvarende momskoder i e-conomic.
1. Klik på: Administration > Opsætning > Moms

2. Hvis momskoden ikke er oprettet, klik på
(Ny). Hvis
momskoden allerede er oprettet, klik på den givne linje.

3. Udfyld felterne. Feltet moms kontonummer skal være
identisk med kontonumret i e-conomic. Hvis du er moms
registeret i den givne land skal du skrive 1 i feltet Moms
registreret.

4. Klik på

(Gem)
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Opsætning af webTours faktureringsindstillinger
Når de forskellige turtyper og varer på varelisten i webTour har
fået tilføjet de korrekte kontonummer. som benyttes i e-conomic,
skal webTour sættes op til at sende turtyper og momskoder til economic.
Det gør du i System Optioner, som du finder på følgende måde:
1. Klik på: Administration > Opsætning > System
Optioner
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2. Find den givne turtype eller momskode, og klik på linjen

3. I Option værdi skal du skrive det præcise vare nummer,
som turtypen eller momskoden er oprettet med under
varelisten:

4. Klik på

(Gem)

12

Angiv e-conomics standard debitornummer i webTour
Det er vigtigt, at der er en debitor i e-conomic, der hedder
standard. e-conomic har som regel allerede oprettet en standard
debitor med debitornummer 1. Hvis denne ikke findes i e-conomic
skal der oprettes en debitor med navn ”Standard”.

Standard debitornummeret skal parres med webTour, og dette
gøres i System Optioner, som du finder på følgende måde:
1. Klik på: Administration > Opsætning > System
Optioner
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2. Find systemindstillingen ”10103 Finans Parameter 3”, og
klik på linjen:

3. I Option værdi skal du skrive det præcise debitornummer
for debitoren ”Standard” i e-conomic:

4. Klik på

(Gem).
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e-conomic integration
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