
Kontering med tvättadministrationssystemet Emmet                    13-01-25
================================================

Allmänt
-------

Om man lägger till Förladdning, Flergångskort eller Tvättbiljetter
i Emmet så kommer Emmet att generera konteringsunderlag automatiskt.
Både för dessa och andra transaktioner.

Mycket av funktionaliteten kan konfigureras, så detta är en generell
beskrivning.

Kontonummer beskrivs med sitt namn i emmet4.cfg, till exempel <Invvatacct>
för Momsskuld, default 2610.
I kontonumret skall kontonummer och kostnadsställe ingå om det är aktuellt,
till exempel "5613-350".

I kundregistret finns en inställning för om den aktuella kunden är intern
eller extern. Detta påverkar hur konteringarna utförs.

För interna kunder används kundnumret som kontonummer för kostnaden.
Detta anges som "<kundnummer>" nedan.

Vid förladdning så anger man ett kostnadskonto (eller en bjudtvättskampanj
med ett kopplat kostnadskonto). Detta anges som "<costacct>" nedan.

Vid skapande av en Personlig eller Massrabattkampanj så anger man ett
kostnadskonto där lämnade rabatter dras vid användning. Detta anges som
<discountacct> nedan.

Översikt över betalnings- och rabattsätt
----------------------------------------
- Engångskort
* Debiteringskort
- RFID-taggar
- Främmande kort
* Betalkort
* Förladdning av betalkort (Volvokort)
* Flergångskort
- Tvättkonto
* Tvättbiljetter
* Rabattkampanj, personlig
* Massrabattskampanj

(*) = Dessa beskrivs här.

Engångskort konteras i kassasystemet, inte i tvättsystemet.

Främmande kort och RFID-taggar fungerar precis som Debiteringskort.

Tvättkonton på internet fungerar precis som Flergångskort.

Debiterinskorten konteras olika om de är interna eller externa.

Flergångskort och Tvättbiljetter konteras olika om de hanteras
SOM kassaförsäljning eller EFTER kassaförsäljning.



Översikt över konton att konfigurera
------------------------------------

Dessa konton är definierade i registret "emmet4.cfg"____________________________________________________
<Invvatacct>        Skuldkonto för moms
<Invaracct>         Kundfordringar (för Debiteringskort)
<DirAcct>           Intäktskonto (för manuell förs), för externa tvättar
<DirAcctInt>        Intäktskonto (för manuell förs), för interna tvättar
<Invvfinacct>       Fordringar på Volvofinans
<Invdebiacct>       Fordringar på Dibs, fungerar som <Invvfinacct>
<Cccdebtacct>       Skuld förladdade tvättar, gamla typen ersatt 13-01-25 med:
<Cccdebtprelacct>   Skuld förladdade tvättar, ny 13-01-25
<Cccdebtmultiacct>  Skuld flergångskort tvättar, ny 13-01-25
<Cccdebtticketacct> Skuld tvättbiljetter ("kodlappar"), ny 13-01-25
<Ccctimeacct>       Intäktskonto för förladdning som blivit för gammal
                    och inte gäller längre.
<WashAcct>          Intäktskonto (ett per tvätt), för externa tvättar
<WashAcctInt>       Intäktskonto (ett per tvätt), för interna tvättar
<Invdefacct>        Intäktskonto (för övriga), för externa tvättar
<Ccccostticketacct> Kostnadskonto, försäljning tvättbiljetter, ny 13-01-25

Övriga konton_____________
<kundnummer>        Kostnadskonto, ett per intern kund (avdelning)
                    Detta registreras i kundregistret.
<costacct>          Kostnadskonto, ett per bjudtvättskampanj
                    Detta matas in manuellt vid förladdning eller finns
                    definierat i bjudtvättsregistret "costacct".
<discountacct>      Kostnadskonto för lämnade rabatter, ny 13-01-25
                    Detta matas in manuellt vid skapande av rabatt-
                    kampanjer eller finns definierat i rabattregistret
                    "campacct".



Konteringar som genereras av kontoautomat och Emmet automatiskt
---------------------------------------------------------------

Fakturering av Debiteringskort för Interna kunder_________________________________________________
Detta sker vid faktureringstillfället.

En kontering genereras med
- Debit för intern kostnad på <kundnummer> t ex 5613-350
- Kredit för intern intäkt på <WashIntAcct> t ex 9300-120

Fakturering av Debiteringskort för Externa kunder_________________________________________________
Detta sker vid faktureringstillfället.

En kontering genereras med
- Debit för kundfordringar på <Invaracct> t ex 1510
- Kredit för moms på <Invvatacct> t ex 2610
- Kredit för intäkt på <WashAcct> t ex 3000

Laddning av Flergångskort SOM kassakontering____________________________________________
- Kredit för förladdningsskuld på <Cccdebtmultiacct> t ex 2999
- Kredit för moms på <Invvatacct> t ex 2610
- Debit för betalning på <costacct>

Laddning av Flergångskort EFTER kassakontering______________________________________________
- Kredit för förladdningsskuld på <Cccdebtmultiacct> t ex 2999
- Debit för betalning på <costacct>

Förladdning av betalkort (Volvokort)____________________________________
- Kredit för förladdningsskuld på <Cccdebtprelacct>
- Debit för intern kostnad på <costacct>

Användning av intern förladdning (betalkort/Volvokort)______________________________________________________
- Debit för förladdningsskuld på <Cccdebtprelacct> t ex 2999
- Kredit för intern intäkt på <WashIntAcct> t ex 9300-120

Användning av Flergångskort___________________________
- Debit för förladdningsskuld på <Cccdebtmultiacct> t ex 2999
- Kredit för intäkt på <WashAcct> t ex 3000

Användning av betalkort för tvätt_________________________________
- Debit för fordran på kortutgivare <Invvfinacct>, t ex 1514
- Kredit för moms på <Invvatacct> t ex 2610
- Kredit för intäkt på <WashAcct> t ex 3000

Skapande av Personlig kampanjrabatt eller Masskampanjrabatt___________________________________________________________
Inget konteras vid detta tillfälle



Användning av Personlig kampanjrabatt eller Masskampanjrabatt_____________________________________________________________
Om försäljningen är på 100.00 im och kampanjrabatten är 40%
så bokas ett köp på 60.00 im på vanligt sätt, och sedan läggs
rabattbeloppet (32.00 em) på enligt:

- Debit för rabattkostnad på <discountacct> t ex 4001
- Kredit för intäkt på <WashAcct> t ex 3000

Skapande av Tvättbiljett SOM kassakontering___________________________________________
- Kredit för tvättbiljettskuld på <Cccdebtticketacct> t ex 2998
- Kredit för moms på <Invvatacct> t ex 2610
- Debit för betalning på <Ccccostticketacct>

Skapande av Tvättbiljett EFTER kassakontering_____________________________________________
- Kredit för tvättbiljettskuld på <Cccdebtticketacct> t ex 2998
- Debit för betalning på <Ccccostticketacct>

Användning av tvättbiljett__________________________
- Debit för tvättbiljettsskuld på <Cccdebtticketacct> t ex 2998
- Kredit för intäkt på <WashAcct> t ex 3000



Övriga konteringar
------------------

Vid försäljning av Engångskort sker all kontering från kassasystemet
på sedvanligt sätt.

Vid betalning av kreditkortsskuld från kortutgivare så avbokas
<Invvfinacct> manuellt.

Vid betalning av kundfaktura så avbokas <Invaracct> manuellt.

Vid försäljning av Flergångskort eller Tvättbiljetter sker all
kontering från kassasystemet på sedvanligt sätt alternativt att
försäljningen konteras av tvättsystemet.

Översikt över Flergångskort
---------------------------
Köp
- Debit för kassa
- Kredit för moms på <Invvatacct> t ex 2610
- Kredit för intäkt på försäljningskonto <costacct> t ex 3000

Laddning
- Kredit för förladdningsskuld på <Cccdebtmultiacct> t ex 2999
- Kredit för moms på <Invvatacct> t ex 2610
- Debit för betalning på <costacct> t ex 3000

Användning
- Debit för förladdningsskuld på <Cccdebtmultiacct> t ex 2999
- Kredit för intäkt på <WashAcct> t ex 3000


