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Brugermanual og rettighedsbeskrivelse for 

Svensmarke Virksomhedssystem 
Version 4.03  

Find os på facebook: @svensmarke 

 

I – Indledning 

Svensmarke Virksomhedssystem er et stort set komplet virksomhedssystem til anvendelse i alle typer af 
virksomheder med mindre datamængder og uden behov for flere samtidige brugere. 

Systemet der består af en Microsoft Office – projektmappe med op til 50 regneark bundet sammen af formler og 
kode i VisualBasic for Applications, kan afvikles via Excel 2016. Det er driftssikkert, velbeskrevet og giver brugeren 
mulighed for nemt at teste og øve sig – man skal bare huske altid at tage back-up. 

Virksomhedssystemet er uden komplicerede og omkostningstunge sammenhænge til andre systemer, hvorfor 
prisen på brugsrettigheder kan holdes på et meget lavt niveau. 

Det er en fordel, men ikke nødvendigt, at brugeren har forhåndskendskab til bogføring og Excel.  

Det er den enkelte kundes eget ansvar, før køb og idriftsætning, at sikre systemets funktionsduelighed på den 
valgte platform og til det valgte formål. For betalingsversionen er der mulighed for funktionstest via en demo-
version med gratis brugsret i 30 dage. 

Svensmarke Virksomhedssystemer kan erhverves i den gratis Svensmarke Regnskab’s udgave eller i 
betalingsudgaven omfattende det fulde virksomhedssystem. 

Det anbefales, inden ibrugtagning, at gennemlæse brugermanual og rettighedsbeskrivelse. 

Brugermanualens disposition følger hovedmenuen’s opbygning jf. nedenfor. De tilgængelige funktioner vil dog 
variere afhængig af hvilken udgave af systemet der anvendes.  
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II - Basisinformation 

Basisinformation indeholder de oplysninger der er basale for systemets funktioner. Det er væsentligt at disse er 
oprettet korrekt, og med sigte mod hvilke behov systemet skal dække. 

Systemet leveres med en standardkontoplan for hver udgave. 

Det kan være en god idé at kontakte sin revisor omkring opbygningen af kontoplanen. 

 

Aktører 

Skærmbilledet for aktører er stort, og det kan derfor anbefales at anvende zoom-indstillingerne i Vis-menuen. 

Forløbet af aktør-oprettelser er som følger: 

1) Tryk på ”Opret forslag” – når forslaget kan ses øverst til venstre slettes Kunde nr., Lev.nr og Ansatnr. hvis 
det er et kundeemne der skal oprettes. Anvendes i salgsarbejdet. 
Er det en kunde der skal oprettes, slettes Lev.nr. og Ansatnr. 
Er det en leverandør der skal oprettes slettes Kundenr. og Ansatnr. 
Ansat nr. og kundenr benyttes ved f.eks. personalesalg. 

2) Herefter trykkes på ”Opret aktør”-knappen, aktøren rykker ned i oversigten og oplysninger om aktøren 
kan udfyldes. 

3) ”Slet aktør”-knappen anvendes hvis en aktør skal slettes. 
4) ”Søg”-knappen er et supplement til Excel’s søgefunktion. 
5) Når ”Opret tilbud/ordrebekræftelse/faktura” anvendes kopieres informationer om kunden med til 

ordrerne/fakturaen. 

Alternativt kan aktører, kunder, leverandører m.v. oprettes med vilkårlige numre – de må dog kun findes en gang. 

 

Efter aktøren er oprettet, kan bl.a. følgende oplysninger tilføjes på aktørens række: 

- Navn og adresseoplysninger. NB! Navnefeltet må ikke indeholde tegnet ”/”. 

- Sprog, der via ”Tekster” i Design-delen styrer hvilket sprog der anvendes på formularer til ekstern brug. Hvis 
intet anføres anvendes dansk som sprog. 

- Valuta, styrer hvilken valuta der foreslås for den enkelte aktør. DKK er standard og behøves ikke anført. 

- Kunde betalingsbetingelser, medtages på tilbud og ordrebekræftelser. Forslag til forfaldsdato på faktura 
beregnes ud fra dagene angivet i virksomhedsoplysninger for den aktuelle betalingsbetingelse. 

- EAN-nr., anføres ved fakturering hvis udfyldt. 

- Moms-kode, styrer såvel momsbehandling som valg af finanskonto. Momskode 1 anvendes som default. 

- Spærret, blokerer for videre anvendelse af aktøren. 

 

Produkter 

Skærmbilledet anvendes hvis ordrebehandling, produktion og lager anvendes. Knapperne foroven i billedet er 
genvejsknapper til andre relevante skærmbilleder. 
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- Varegruppen er er udover at være et informationsfelt, tillige styrende for sortering i ”Lageroversigt” og 
”Bestillingsforslag”. 

- Salgspris medtages til ”Tilbud”, ”Ordrebekræftelse” og ”Faktura” og omregnes til den valuta der er valgt på 
kunden omregnet efter kursen i ”Virksh.oplysninger”. 

- I Kalkuleret kostpris-kolonnen kan indsættes værdier efter behov. Hvis kostprisen indsættes, kan denne 
anvendes i lageropgørelsen og oplyses desuden på produktionsordrer. 

- Sættes der ”x” i lagervare vil produktet indgå i lageropgørelse, bestillingsforslag og salgsstatistik. Der indsættes 
samtidig formler for beregning i forbrugslager- og genbestillingspunkt-kolonnerne. 

- Lok. nr. kan vælges fra de oprettede i ”Virksh.oplysninger”. 

- Et ”x” i skjul varenummer medfører at varenumrene ikke fremgår af formularerne. 

- Alle øvrige felter er informationsfelter, der anvendes på bl.a. pakkesedler og produktionsordrer. 

 

Finanskontoplan 

De første 4 knapper fra venstre er genveje til andre skærmbilleder. 

Der er al god grund til forsigtighed når kontoplanen ændres, følgerne kan blive alvorlige hvad angår mulighederne 
for regnskabsaflæggelse og budgetopfølgning. Bemærk systematikken inden ændringerne foretages. 

En finanskonto oprettes ved at udfylde den gule række og trykke på Opret Finanskonto-knappen. 

Ønsker man at slette en finanskonto, trykkes på Slet Finanskonto-knappen, der spørges hvilken konto der ønskes 
slettet og det skriver man så i dialogboksen. 

 

- Projekt og Valuta kolonnen’s angivelser benyttes i nogle af registrerings-skærmbillederne, afhængig af behov. 

- Ved manuel registrering af konto-nr. på bilag, hentes den angivne momskode og momsbehandling foregår som 
udfyldt under virksomhedsoplysninger. 

- Anvendes ordrebehandling i form af tilbud, ordrebekræftelser og faktura vil systemet, afhængig af den valgte 
momskode på ordren, anvende eventuel momssats samt tillige slå den tilhørende finanskonto op og foreslå 
denne som finanskonto på fakturalinjen. 
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Virksomhedsoplysninger 

Opsætningen af virksomhedsoplysningerne er afgørende for systemets funktionalitet og har betydning på tværs i 
systemet. 

De hvide felter kan brugeren redigere, mens de grå felter er faste og ikke mulige at ændre. 

 

- Virksomhedsoplysninger indeholder informationer der anvendes i formularerne, indsættes der PBS nr vil der på 
fakturaerne blive anført FIK nr. af typen +71<. 

- Der kan vælges anden primær valuta end DKK, men kurserne må så omberegnes. 

- Momskoder kan oprettes efter behov og understøtter differentieret moms. Kun afgiftstyper markeret med ”x” 
og en sats aktiverer momsbehandling og automatisk bogføring. 

- Automatisk beregning af forfaldsdato ved fakturering kan ikke lade sig gøre hvis der anvendes betingelser af 
typen ”løbende måned + ”. 

- Alle formularer udskrives som pdf-filer og placeres i de mapper der fremgår af ”Diverse”. 
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III - Budget 

Budget 

Begynd med ”Hent kontoplan” – alle resultatkonti hentes fra kontoplanen. 

Herefter slettes de konti man ikke ønsker at budgettere på.  

 

Når ovennævnte er gennemført budgetterer man ved at lægge årsbudgettet ind i de hvide felter. Årsbudgettet 
deles automatisk ud med 12’dele på månederne, og man kan herefter redigere. 

 

Budgetopfølgning 

Første trin er at hente kontoplanen, herefter benyttes knappen ”Opdatér”. 

Det hvide felt Pr. dato styrer periodeafgrænsningen. 

 

 

IV – Registrering 

Generelt registreres alle beløb incl. moms og med momskode, der så beregner den aktuelle moms. Momsbeløbene 
der angives i særskilte kolonner, skal betragtes som forslag der kan ændres. 

Som hovedregel anvendes Vbeløb kolonnen til beløbsangivelser, der så omregnes efter kursen på den pågældende 
valuta. I virksomhedsoplysninger skal angives en standardvaluta, der anvendes hvis ikke andet fremgår af 
bilagslinjen. 

Ind- og udgående registrering anvendes hvis man ønsker sine registreringer sker over en debitor- eller 
kreditorkonto, og de heraf afledte kasse-og bankbevægelser registreres så i finans-billedet. 

Registrerer man alene på baggrund af kassebevægelser, kan man nøjes med at anvende finansregistreringen. 

Der er indbygget validering på en lang række informationer, bl.a. testes der mod spærring af aktører, konti og 
projekter. 

Der opereres med 4-cifrede finanskonti, 5-cifrede kundekonti og 8-cifrede leverandørkonti. Taster man f.eks. en 5-
cifret konto ind i finansregistreringen, vil beløbet blive bogført på en kundekonto. 
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Udgående 

Skærmbilledet anvendes primært til salgsfakturaer, og altid med det ene ben på en kundekonto, hvis man ikke 
benytter ordrebehandlingsdelen i systemet, men kan også anvendes som supplement. Det er Vbeløb feltet der skal 
anvendes ved beløbsangivelser. 

Ønskes én kundefaktura fordelt over flere konti, produkter eller projekter, må første linje oprettes med 
Kundenummer og uden kreditkonto. De efterfølgende bilagslinjer oprettes så uden Kundenummer men alene med 
debetkonto. 

Der registreres periodevis – måned for måned – jf. periodeangivelsen. Startdato skal justeres inden der kan 
registreres. Perioden kan kun anvendes hvis den ikke er spærret i virksomhedsoplysningerne. 

 

Når salgsbilagene er registreret, trykkes på knappen ”Bogfør Udgående”. De bogførte bilag kan herefter ses under 
”Transaktioner” i Finansregnskabet. 

 

Indgående 

Skærmbilledet anvendes primært til købsfakturaer og altid med det ene ben på kreditorkontoen. Det er Vbeløb 
feltet der skal anvendes ved beløbsangivelser. 

Ønskes én leverandørfaktura fordelt over flere konti, produkter eller projekter, må første linje oprettes med 
Leverandørnummer og uden debetkonto. De efterfølgende bilagslinjer oprettes så uden Leverandørnummer men 
alene med debetkonto.  

Der registreres periodevis – måned for måned – jf. periodeangivelsen. Startdato skal justeres inden der kan 
registreres. Perioden kan kun anvendes hvis den ikke er spærret i virksomhedsoplysningerne. 

 

Når købsbilagene er registreret, trykkes på knappen ”Bogfør Indgående”. De bogførte bilag kan herefter ses under 
”Transaktioner” i Finansregnskabet. 

 

Finansbogføring 

Skærmbilledet anvendes primært til kassebilag som ind- og udbetalinger. 

Der registreres periodevis – måned for måned – jf. periodeangivelsen. Startdato skal justeres inden der kan 
registreres. Perioden kan kun anvendes hvis den ikke er spærret i virksomhedsoplysningerne. 
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Øverst til højre i skærmbilledet er der mulighed for at følge den løbende saldo på en selvvalgt finanskonto. Dette 
vil typisk være bankkontoen når man vil sikre at der er overensstemmelse med kontoudtog. 

Den selvvalgte finanskonto vælges under ”Vigtige finanskonti” i virksomhedsoplysningerne. 

BEMÆRK! Momskode og momskolonner har kun effekt på Debet-konto. Debet-konto er tillige den styrende konto 
f.s.v. angår valuta m.v. I stedet for at anvende kredit -konto kan det være nødvendigt at benytte debet-konto med 
negativt fortegn. 

Kolonnen ”Udlign” anvendes til at angive fakturanumre, det være sig leverandørens fakturanummer som 
virksomhedens eget fakturanummer. Informationen anvendes til at fremstille en ”åben-post” – liste. 

Når bilagene er registreret, trykkes på knappen ”Bogfør kladde”. De bogførte bilag kan herefter ses under 
”Transaktioner” i Finansregnskabet. 

 

Timer/enheder 

Ud over at kunne registrere sine indtægter og omkostninger på projektet/sagen, kan man via dette skærmbillede 
tillige opsamle registreringer af timer, enheder og dokumenter, billedfiler etc. oprettet som produkter. 

Der kan f.eks. registreres servicetimer, kørsel, supportklip, kontrakter, foto’s m.m. 

 

Henvisninger til billed-, tekst- og pdffiler sker via Excel’s Indsæt link-funktion.  

 

V – Finansregnskab 

Finanstransaktioner 

Skærmbilledet indeholder alle transaktioner der påvirker finanskonti, aktører og lagerbeholdninger. 

Rækkenumrene anvendes som transaktionsreferencer. 

Skulle uheldet være ude, at f.eks. strømmen går midt i en bogføring o.a., anvendes knappen ”Fjern ubalance” hvor 
ubalancen i bogholderiet bliver placeret på fejlkonto for efterfølgende bogføringsmæssig rettelse. 

 

Hvide felter kan redigeres, de grå er ikke tilgængelige.  

 

Saldobalance 

Skæringsdato angives og knappen ”Kør liste” aktiveres. 

Kørslen kan tage noget tid, uanset antallet af transaktioner. 
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Finanskontokort 

Den ønskede konto samt perioden angives, knappen ”Kør liste” aktiveres. 

 

 

Transaktioner til revisor 

Perioden angives og knappen ”Vis transaktioner” aktiveres. Ved hjælp af copy/paste kan transaktionerne 
indsættes i separat Excel-ark og sendes til revisor. 

 

 

Årsafslutning 

Angiv skæringsdato og aktivér knappen ”Resultat”. Hvis det fremkomne er OK aktiveres knappen ”Afslutning” og 
resultatkonti nulstilles. Modværdien bogføres på egenkapitalen i h.t. oplysning givet i den fremkommende 
dialogboks. 
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Momsafregning 

Skærmbilledet viser oversigten over den valgte periodes afgiftsbevægelser samt finansbogholderiets saldi for 
indgående og udgående afgift. 

Saldi på konti for indgående og udgående afgift bør for hver afregningsperiode overføres til momsafregningskonto. 

De 9 afgiftskoder der er til rådighed, vedligeholdes under virksomhedsoplysninger. Standardopsætningen er den 
almindeligst anvendte, men den kan nemt styre f.eks. differentieret moms, one-stop moms m.v.   

 

 

 

 

VI - Debitorer/kreditorer 

Fremgangsmåden i forespørgslerne ligner det tidligere beskrevne til forveksling. 

Åbne poster er en pivot-tabel der summerer på informationer givet i Udlign.-kolonnerne. Skulle der mangle en 
udligningreference, kan man korrigere direkte i finanstransaktionerne. 

 

VII – Ordrebehandling 

I ordrebehandlingen er det kun muligt at have en type under oprettelse ad gangen. 

Det er således ikke muligt f.eks. samtidig at arbejde med oprettelse af et tilbud og en ordrebekræftelse. Årsagen 
skyldes hensynet til en smidig forretningsgang for overførsel af f.eks. tilbud til videre ordrebehandling. 

 

Tilbud 

Tilbud kan udskrives ved at angive kundenr. m.v. direkte i tilbuds-skærmbilledet, eller fra aktørerne. Ved at 
anvende sidstnævnte undgår man at skulle huske kundens nummer. 

Ved angivelse af produktnumre hentes informationer om tekster priser m.v. fra produkt-tabellen. Baseret på 
momskoden foreslås finanskonto. 
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Efter udarbejdelse af tilbuddet vælges mellem ”Udskriv pdf” eller ”Send som mail”. 

I begge tilfælde dannes pdf i den ønskede mappe og der er mulighed for at kontrollere udseendet af dokumentet 
inden godkendelse. 

Hvis udskriften ikke er tilfredsstillende vælges ”nej” og man får så mulighed for at ændre i skærmbilledet. 

Godkendes udskriften blankes skærmbilledet ud og tilbuddet vil udover at optræde som pdf-dokument tillige 
fremgå af tilbuds-oversigten jf. efterfølgende. 

Vælges ”Send som mail” – knappen sker der det samme, men herudover åbner MS-mail med kundens mail-adresse 
hvis angivet.  

 

Tilbudsoversigt 

Af oversigten fremgår alle udestående tilbud. 

De tre første knapper er genveje. 

 

Knapperne ”Tilbudsoversigt til ordrebeholdning” og ”Tilbudsoversigt til ordrebekræftelse” anvendes hvis tilbuddet 
enten direkte kan overføres som ordre eller der skal justeres i tilbuddet via overførsel til skærmbilledet 
”ordrebekæftelse”. 

Endelig findes knappen ”Slet tilbud” hvis tilbuddet afvises. 

 

Ordrebekræftelse 

Funktionaliteten er stort set som beskrevet under tilbud, der er dog samtidig mulighed for at se hvad der er på 
lager d.d. samt hvad der er disponibelt. Disponibelt er defineret som fysisk lagerbeholdning med fradrag af afgivne 
ikke effektuerede ordrebekræftelser. 

Ved oprettelse af ordre gives der endvidere via dialogboks mulighed for at vælge mellem almindelig eller fast-
/abonnementsordre. 

 

Er ordren overført fra tilbudsoversigten er det nødvendigt at aktivere ”Opdatér lagerstatus”. 
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Ordrebeholdning 

Består af udskrevne ordrebekræftelser. 

Beholdningen kan bestå af to typer af ordrer: 

OAK-ordrer slettes af beholdningen når den faktureres. 

ABO-ordrer forbliver i oversigten, kun ”Sidst aktiv”- dato ændrer sig. 

 

Fra skærmbilledet er det endvidere muligt at udskrive pakkeliste/følgeseddel samt helt at slette ordren. 

Der er en pakkeseddel-tæller i oversigten, så det er muligt at se om der tidligere er udskrevet pakkeseddel. 

Aktiveres knappen ”Ordrebeholdning til Faktura” overføres data til Faktura-skærmbilledet jf. efterfølgende. 

 

Faktura 

Der er stort set samme funktionalitet som tidligere beskrevet. Hvis betalingsbetingelser er oplyst på ordren, 
beregnes forfaldsdato. Ønskes manuel registrering af forfaldsdato, må betalingsbetingelsen slettes. 

 

Det anbefales at kontrollere at forfaldsdato og konto-oplysninger i i orden. 

Efter godkendt udskrift dannes statistikdata for lagervarer samt kunde- og finanstransaktioner. 

 

Salgsstatistik 

Statistikken skal opdateres for at fremkomme og omfatter kun produkter med et ”x” i lagervare. 
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VIII – Projekt 

Der er mulighed for på alle driftstransaktioner at registrere et projekt. 

Dette projekt skal dog oprettes i forvejen i efterfølgende skærmbillede. 

 

Projekter 

 

Det er op til brugeren selv at definere hvilke stamoplysninger der ønskes på projektet. Statusopdelingen er dog 
fast og anvendes til at styre den skattemæssig behandling af større projekter, stoppe adgangen til at kunne 
registrere på projektet samt afslutningsvis forsyne det med en arkiv-kode, således af projektet ikke fremgår af 
projektoversigten i projektregnskabet. 

Et tryk på ”Projektregnskab” – knappen bringer en til efterfølgende skærmbillede.  

 

Projektregnskab 

Det er alene driftskonti der hentes til kontokortet når ”Kør liste” aktiveres. 

 

Derudover fremgår opsamling af timer, enheder  og filer registreret på det aktuelle projekt samt saldi pr. d.d. for 
alle projekter med status < 9. 

Både kontokort og time-/enhedsdata er sorteret i den rækkefølge og med oplysning om den dato og det tidspunkt 
de er registreret.  

Ved tryk på sorteringsknappen lan der sorteres efter produktnr. 

 

IX - Produktion og lager 

Produktionsordre 

Ordren oprettes ved eventuelt at forsyne denne med ”Planlagt færdig” og ”Kommentarer” – disse informationer 
printes på produktionsordre-formularen. 

Ovennævnte informationer samt andre registreringer i de gule felter, overføres til produktionsplanen. 

Produktnummer på produktionsvaren skrives i det første hvide felt og det antal der ønskes produceret tilføjes. 

Herefter aktiveres ”Hent stykliste” og ”Udskriv produktionsordre”  
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Produktionsplan 

Færdigmeldes en produktionsordre dannes der transaktioner som korrigerer lagerbeholdninger og 
bestillingsforslag. 

Alternativt kan ordren slettes. 

 

 

Styklister 

Opbygningen af styklister sker ved angive topvaren og antallet af de enkelte komponenter i denne. 

 

 

Lageroversigt 

Lageroversigten viser alle varer/produkter med ”x” i kolonnen lagervare. 
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Er der produkter der ikke ønskes på oversigten skal ”x” – et på produktet slettes. 

 

Bestillingsforslag 

Bestillingsforslaget skal opdatéres. 

 

Det skal være en lagervare – d.v.s. ”x” i lagervare-kolonnen i produkt-tabellen. 

Lagerbeholdning – ordrebeholdning – produktionsbehov – genbestillingspunkt <  0 

Eventuelle planlagte produktionsvarer fremgår tillige af skærmbilledet. 

X - Design 

Tilbuds-/ordre- og fakturaformularer 

Der er p.t. meget få muligheder for selv at redigere i formularerne. Dette skyldes sikkerhedshensyn samt 
sammenhængen til tekst-tabellen. 

 

Tekster 

 

Formularerne tilbud, ordrebekræftelse og faktura kan sprogstyres via aktøroplysningerne samt tekst-tabellen og 
de følger alle samme skabelon som denne: 
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Generelle tip til Excel-opsætningen 

For at skabe mest mulig skærmplads til applikationen, kan følgende anbefales f.s.v. angår opsætningen af Excel: 

I øverste højre hjørne er der mulighed for af tilpasse størrelsen af båndet. Det anbefales at anvende ””Vis faner”. 

 

 

Under ”Vis”-fanen kan hvert enkelt skærmbillede justeres med en brugerdefineret zoom-%, således at 
skærmbillederne kan tilpasses individuelle behov. 
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XI – Brugsrettigheder 

1. Omfang  

Svensmarke Økonomi ApS (herefter kaldet SØA) giver hermed rettighedshaver (herefter kaldet kunden) en ikke- 
overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til det leverede program fra SØA (herefter kaldet softwaren) og den dertil 
hørende dokumentation. Brugsretten omfatter alene kundens eget brug af softwaren, og kunden er således 
uberettiget til at overdrage/overføre brugsretten uanset om dette måtte ske ved salg, udleje eller udlån m.v., eller 
på anden måde give tredjemand adgang til brug af softwaren.  

Brugsretten er betinget af, at kunden har betalt for softwaren eller anvender gratisudgaven Svensmarke-Regnskab 
og omfatter alene den leverede version, brugsretten omfatter ikke nye kommende versioner.   

Brugsretten varer i den aftalte periode, der medmindre andet er aftalt udløber 31.december 2099.   

2. Kopiering  
Kunden må foretage den nødvendige kopiering for at kunne anvende softwaren, herunder installation på kundens 
eget udstyr. Herudover er kunden berettiget til at kopiere softwaren med henblik på backup/sikkerhedskopiering, 
revisortilgang o. lign. Ovennævnte tilladte eksemplarer må ikke overdrages til tredjemand med mindre der er 
indgået særlig aftale herom, eller der er tale om gratisudgaven Svensmarke-Regnskab. Sælger kunden udstyr til 
tredjemand, hvorpå softwaren er installeret, skal kunden sørge for at slette softwaren forinden overgivelse af 
udstyret til tredjemand.  

3. Immaterielle rettigheder  
SØA har alle rettigheder til softwaren, herunder samtlige ophavsrettigheder, varemærkerettigheder og andre 
immaterielle rettigheder. Enhver krænkelse af SØA’s rettigheder, betragtes som væsentlig misligholdelse af 
nærværende aftale. Kunden må ikke bryde eller ændre licenskoder, ændre/fjerne serienumre, angivelser om 
rettighedsforhold, varemærker og lignende.   

4. Tredjemands rettigheder  
SØA’s software er et standardprodukt, der kan anvendes "som det er og forefindes", og SØA bærer intet ansvar 
for, hvorvidt softwaren opfylder kundens krav og ønsker.   

Det forudsættes endvidere at kunden afvikler softwaren på et lovlig tilegnet Microsoft Office-produkt.   

5. Afhjælpning af fejl og mangler  
SØA henleder opmærksomheden på, at det ikke er praktisk muligt at fremstille software, der kan afvikles fejlfrit i 
alle situationer og kombinationer.   
Kunden opfordres til at installere og afprøve softwaren som demo-version med 30 dages fri licensperiode.  
SØA bestræber sig på at udvikle og forbedre produktet. Sådanne udviklinger m.v. vil dog alene blive udgivet i form 
af fremtidige nye versioner.    

Brugsretten gives til softwaren, som den er og forefindes og inkluderer ingen former for garantier, indeståelser, 
afhjælpningsrettigheder, servicerettigheder eller misligholdelsesbeføjelser. Kunden kan således ikke rejse krav af 
nogen art mod SØA på grund af fejl og mangler i softwaren eller som følge af, at SØA ikke retter sådanne fejl og 
mangler eller at softwarens afvikling og ydeevne ikke er fri for afbrydelser eller fejl.  

6. Ansvarsbegrænsning  
SØA kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, f.eks. tab af forventet 
indtjening, forventet støtte eller udbetalinger i øvrigt, tab af avance, goodwill, eller skade på kundens øvrige data 
eller databaser, eller tab af enhver anden type forretningsmæssig afbrydelse, som måtte opstå ved brug af 
softwaren eller mangelfuld/ utilstrækkelig præstation ved softwaren.  
En række funktioner og beregninger i softwaren har udgangspunkt i lovgivning, regler og vejledninger på de 
relevante områder. SØA søger løbende at holde sig ajour med sådanne regler, vejledninger mv. men INDESTÅR 
IKKE FOR at have kendskab til alle regler, vejledninger mv. på området. Beregninger, anbefalinger og angivelser 
kan i visse tilfælde være et resultat af SØA’s anvendelse og fortolkning af disse regler, bl.a. baseret på offentlige 
myndigheders retningslinjer. SØA søger bedst muligt at fortolke de bagvedliggende regelsæt korrekt, efter 
gældende praksis og god skik, men fraskriver sig ethvert ansvar for regelanvendelsen og fortolkningernes 
rigtighed, og resultaterne af eventuelle beregninger og angivelser i softwaren. Enhver anvendelse af beregninger, 
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anbefalinger og angivelser i SØA’s software, sker derfor alene på kundens egen regning og risiko, og SØA fraskriver 
sig ethvert ansvar overfor kunden eller tredjemand herfor.  
SØA’s samlede erstatningsansvar for tab og skade kan ikke overstige det beløb, som er betalt i brugsretsafgift for 
softwaren.   

SØA er desuden ikke ansvarlig for fejl og mangler i det omfang disse er forårsaget af eksterne faktorer herunder 
anden software eller produkter. Desuden er SØA ikke ansvarlig for integration af eller interaktion mellem 
softwaren og kundens eget udstyr og softwaremiljø.  

SØA påtager sig intet ansvar for, at softwaren er kompatibelt med nye versioner, opdateringer m.v. af 
tredjepartssoftware.  

7. Force Majeure  
Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for skade, som den anden part måtte lide som direkte eller indirekte følge af, 
at parten på grund af en force majeure situation er forsinket eller forhindret i at udføre sine forpligtelser i henhold 
til nærværende licensaftale. Force majeure situationer er bl.a. krig, mobilisering, naturkatastrofer, strejker, 
lockout, ildebrand, vandskade, import- og eksportrestriktioner, virusangreb samt andre uforudsete 
omstændigheder, som den pågældende part ikke ved udfoldelse af rimelige foranstaltninger kan forhindre.  

8. Overdragelse  
Kunden kan ikke overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende aftale til tredjemand.  

SØA kan overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende aftale helt eller delvis til tredjemand, 
uden kundens forudgående accept.  

9. Lovvalg og værneting  
Enhver tvist, som måtte udspringe af nærværende aftale mellem SØA og kunden skal anlægges ved SØA’s hjemting 
i Danmark. Tvisten afgøres ved anvendelse af dansk ret. 

----------oOo---------- 


