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Oprettelse af virksomhed

Klik i ”Tilføj virksomhed” for at oprette ny virksomhed

Indtast CVR-nummer og virksomhedens 
stamoplysninger importeres automatisk fra virk.dk.

Klik på ”Opret” i bunden af skærmbilledet.
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Import af data - Caseware

Du kan vælge at importere regnskabsdata fra 

• E-conomic

• Virk.dk

• Caseware (FSR) 

Du kan også vælge at indtaste regnskabsdata 
manuelt. Det gør du ved at klikke i ”Spring over” 
nederst i skærmbilledet. 

Vælges Caseware skal der oprettes integration. Det 
gøres ved at klikke i ”Hent nøgle”. Så får du en 
CaseWare-nøgle som du skal kopiére til CaseWare for 
at sende data til Karnov Business Optimiser. 

Se instruktionsvideo her: 
https://www.karnovgroup.dk/support/vidensbase/kar
nov-business-optimiser-integration-til-caseware

For integration med e-conomic og virk.dk vælges Virk 
eller e-conomic fra listen.

https://www.karnovgroup.dk/support/vidensbase/karnov-business-optimiser-integration-til-caseware
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Import af data – e-conomic eller virk.dk

Ved Virk skal du vælge, hvilke år du vil importere. Ved e-conomic skal du først logge ind med din e-conomic bruger og derefter 
vælge, hvilke år du vil importere (kun perioder der er afsluttet kan importeres).

Klik ”Næste”.
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e-conomic eller virk.dk - kontoplan

Den konto, som er registeret i e-conomic eller i XML-filen (for Virk), er valgt som standard.

Klik ”Næste”.
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e-conomic eller virk.dk – kontrol af importen

På den næste skærm kan du se, om din balance stemmer. Klik ”Tilpas mapning” for at rette. 

Er der ingen difference, kan du klikke på ”Gem og afslut” for at afslutte import af data.
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e-conomic eller virk.dk – manglende mapning

Guiden for import forsætter, hvis balancen har 
afvigelser.

Er der en difference i balancen, skal du klikke på 
fanen ”Afvigelser”.

Manglende mapning.

I denne fane kan du se de poster, som mangler at 
blive mappet til Karnov Business Optimiser.
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e-conomic eller virk.dk – sådan mapper du kontiene

Sådan mapper du
I kolonnen kan du se de poster, som vi har 
modtaget fra regnskabssystemet. Derefter kan du 
vælge, hvilken post de skal mappes til i Karnov 
Business Optimiser. Klik på drop down menuen ud 
for den post, du ønsker at mappe.

Vælg den rette mapping
Her kan du mappe til den korrekte post i Karnov 
Business Optimiser.
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e-conomic eller virk.dk – mapning færdiggøres

Ved fejl - brug “Gendan”
Hvis du har lavet en fejl, kan du klikke på “Gendan” 
ud for posten i tabellen ”Virk konti” eller ”e-
conomic konti”, så gendanner du til den originale 
post.

Afstemning passer ☺
Når balancen stemmer, og du ikke har nogen 
afvigelser, vises en succesmeddelelse, som giver 
dig adgang til Regnskabsdata. 
Klik ”Gå til rapporter” for at få vist de importerede  
Regnskabsdata.



Karnov Business Optimiser

Funktioner og indstilinger
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Noter

Du kan tilføje noter til alle analyserne. Kan 
anvendes til internt brug eller til at sende til 
modtagerne af analysen. 
Du finder muligheden for at tilføje noter nederst i 
alle analyserne.

Noten kan efterfølgende redigeres eller slettes ved 
at klikke på ”Rediger”.

Du kan vælge at Inkludere noter i printet ved at 
klikke i ”Inkluder i print”. 
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Talindstillinger

1. 
Tryk på 
menu

2.  
Vælg 

”Indstillinger”

3.
Vælg valuta 
og enhed, fx 

tkr.

4.
Vælg 

talformat

5.
Tryk 

”Gem”
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Sprog

KBO kan vælges at være på
▪ Dansk
▪ Engelsk

Planlagte sprog:
▪ Svensk
▪ Norsk
▪ Kinesisk
…
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Udskriv analyse

Hvis du vil udskrive en analyse klikke du på 
”Download”. Så gemmes en pdf hvor du selv 
ønsker den skal arkiveres. Herefter kan du 

udskrive pdf.

Udskriv 
pdf
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Sletning af kunde

▪ Åben KBO https://kbo.karnovgroup.dk/list_companies

▪ Vælg kunden der skal slettes

▪ Klik i Indholdsfortegnelsen (”gitteret”) øverst i venstre hjørne

Vælg ”Virksomhed” i bunden af indholdsfortegnelsen

Vælg ”Slet virksomhed” og bekræft dernæst at du
gerne vil slette den


