
Renteberegning i Webtemp 

Forutsetninger  

Det må registreres et Passord med navnet «Renter» under Firmaopplysninger. Dette gjøres 

ved å velge Annet -> Oppsett fra menylinjen. Velg så det øverste alternativet med navn på 

laget. Under      (Meny) oppe i høyre hjørne er det et valg for «Nytt passord». Velg dette og 

følgende vindu kommer frem; 

 

Sett inn verdien «Renter» i feltet Tjeneste. I feltet Parametre kan det settes inn tre verdier;  

• «terminer=» angir hvor mange renteperioder året deles inn i (1,2,3,4,6 eller 12) 

• «innskudd=» angir rente når saldo går i kundens favør 

• «overtrekk=» angir rente når saldo går i kundes disfavør  
 
NB! Det er viktig at du skriver inn disse verdiene med små bokstaver, og at du bruker 
punktum som skilletegn ved desimaler. 

Du trenger selvsagt ikke angi både innskudd og overtrekk. Det holder med en av delene. 

Velg Lagre (CTRL+ENTER). 

NB! Så lenge det ikke er noen endringer i renter er det ikke nødvendig å endre i oppsettet 
under Passord. For å redigere velger du Annet -> Oppsett fra menylinjen og det øverste 
alternativet med navn på laget. Ved å klikke på «Passord» nederst i høyre vindu får du opp 
en liste til høyre. Dobbeltklikk her på «Renter», og endre de Parameter som skal redigeres. 
Et «Passord» kan slettes ved å klikke J for å sette inn Ja i feltet Slett. Velg så Lagre 
(CTRL+ENTER). 

 

 

 



Rentekjøring 

Søk frem det utvalget kunder som skal renteberegnes ved hjelp av Kunde -> Søk til skjerm 
(F7) på menylinjen. Legg eventuelt inn de begrensninger du vil ha for utvalget og velg Lagre 
(CTRL+ENTER). Velg øverste kunde i utvalget på venstre side.  

 
 
I kundebildet velger du fanen «Faktura» og snarveien «Ny fakturalinje». 

  
 
I feltet Produkt velger du «Renter», i Antall setter du inn «1» og klikker J for «Ja» i feltet 
Massefakturer utvalg. NB! Enhetspris skal ikke fylles ut. Fyll eventuelt ut andre felt ved 
behov. Velg så Lagre (CTRL+ENTER). 

 
 
NB! Dersom Massefakturer utvalg ikke er et alternativ under «Annet», har du mistet 
utvalget ditt, og må søke dette frem på nytt. 



Når du lagrer innstillingene vil det bli produsert en faktura eller kreditnota på de kunder som 
skylder eller har til gode renter. Denne belaster/godskriver du kunde som normalt ved å 
velge Timelister/faktura -> Eksportfil faktura på menylinjen. 

Valget Timelister/faktura -> Forhåndsvis avdelingens fakturaer vil gi en oversikt over hvem 
som er renteberegnet. Dersom det er kunder som ikke skal renteberegnes, kan man slette 
disse linjene ved å klikke på «+-tegnet» fremfor «Renter». Du vil da få muligheten til å 
redigere selve fakturaen. Klikk J for å sette inn Ja i feltet Slettmeg og Lagre (CTRL + ENTER). 

Etter at eksport av faktura er kjørt må eventuelle feil korrigeres ved å kjøre kreditnota. 
Denne kunden kan da ikke renteberegnes på nytt for samme periode. 

 

OBS! Perioden som skal renteberegnes må være passert før du får renteberegnet. Det vil si 
at ved en renteperiode i året er det ikke mulig å renteberegne før 1. januar neste år. Ved to 
renteperioder så kan det renteberegnes tidligst 1. juli og 1. januar og så videre. Det er viktig 
å sette korrekt fakturadato når eksport for faktura kjøres for å få bokført rentene til riktig 
måned og år. 


