
AMERO, UNICONTA & FLEXPOS INTEGRATION 

Integration mellem Uniconta og FlexPOS 
 

 

Generelt om denne Uniconta integration 
Formålet med denne integration er at automatisere en række specifikke arbejdsgange i 
forbindelse med bogføring for butikker, som sælger varer via fysisk butik og benytter Uniconta 
regnskabsprogrammet. Integrationen sørger for:  

● At overføre salgstal fra kassesystemet til Uniconta 
● Oprettelse af nye produkter fra Uniconta til FlexPOS 
● Løbende ændringer varedata som navn, priser og stregkoder fra Uniconta til FlexPOS. 
● Oprettelse og vedligeholdelse af kundedata 
● At holde lagertal opdateret via Uniconta 

Fordelene ved at automatisere disse arbejdsgange er at spare arbejdstimer og undgå 
menneskelige fejl i processen. 

OBS: Det er dog vigtigt at være opmærksom på at denne integration ikke laver en fuldstændig 
kobling mellem alle funktioner og alt data fra Uniconta til kassesystem. Integrationen er lavet til at 
håndtere en række specifikke scenarier, og fungerer under de forudsætninger, som er beskrevet i 
dette dokument. 

 

Overførsel af salgsdata til Uniconta 
Ved indgåelse af aftalen, vil der køre et synkroniserings job mellem FlexPOS og Uniconta, som 
sørger for at salgsdata aut. bliver overført til Uniconta. 

Synkronisering af salg/bonner til Uniconta 

Det bliver overført således at én bon danner én salgsordre i Uniconta. 
 
Når dagen er omme, og medarbejderen i butikken har lavet en dagsopgørelse, vil dennes posteringer 
kommer over under FlexPOS kassekladden i Uniconta. 

 

  



Generelt 
● Hvis der er påført en kunde på salget, kan denne overføres 
● Vi kan angive det kundenummer du ønsker til kontant debitoren 
● Vi kan angive en bilagsserie pr. kassekladde vi benytter 
● Der er mulighed for at få opsat en funktion til debitorindbetalinger på kundekonti 

Oprettelse af nye varer og vedligeholdelse af varedata 
Integrationen er bygget således, at al varedata skal håndteres i Uniconta. Det vil sige, at nyoprettede 
produkter, varegrupper og rettelser automatisk føres over på kassen i et justerbart interval. 
 
Bemærkning vedr. håndtering af varestamdata i Uniconta 

● Priser (“pris1”-feltet) tages med over som salgspris i FlexPOS. 
● Stregkoder (én stregkode pr. vare i EAN-feltet). 

○ Stregkoder må ikke ændres eller fjernes i Uniconta. 
● Stamdata på varegrupper 

○ Ændres en varegruppe i Uniconta, ændres den også i FlexPOS. 
● Varenummer må ikke ændres på varer i Uniconta 

○ I Uniconta er der mulighed for at lave en “nummerændring” - med denne information 
kan man ændre et varenummer fra eks. ED123 til VK132 - Det må ikke benyttes i 
forbindelse med FlexPOS integration idet, man ikke får “teknisk besked” om 
varenummeret ændres. Ændres varenummeret på en vare, rettes det ikke i FlexPOS, 
men der oprettes et kopiprodukt, dog med det nye varenummer. Det gamle 
varenummer/produkt vil stadig ligge i FlexPOS. 

Fælles kundebase mellem Uniconta og kassesystemet  
Alle kunder fra Uniconta kan flyttes over på kassen automatisk i et justerbart interval. Opretter du 
kunder på kassesystemet, kan disse ligeledes flyttes over i Uniconta. Du kan derfor opnå en fælles 
kundebase imellem systemerne. 

Hvad gør Amero i forb. med opsætningen af integrationen? 
● Vi aktiverer funktionen “Log Table Changes” som er et krav fra Uniconta. 
● Opretter kassekladden “FlexPOS”  i Uniconta til brug for posteringer fra FlexPOS. 
● Opretter betalingsbetingelsen “FlexPOS” til brug for salg som kommer fra FlexPOS. 
● Opretter en debitor med standard nr. “99999999” til brug for omsætning fra FlexPOS. 
● Opretter vare-nr. “TotDiscount” til brug for behandling af rabatter fra FlexPOS. 
● Aktivering af Uniconta modulet hos FlexPOS, samt opsætning heraf. 

Kundens ansvar 
En integration er en maskinel handling, som letter arbejdsgange for brugeren. Integrationen overfører 
data til kundens 3. part system, i dette tilfælde Uniconta. I Uniconta er det kundens ansvar at: 



 
● Tjekke kassekladden og at tjekke, at posteringerne balancerer og matcher det forventede. 
● Tjekke, at den overførte fakturas total stemmer med det forventede fra dagsopgørelsen. 

 
Vi mener, at god bogføringsskik består i at verificere disse data som minimum hver 14. dag. Vi 
opbevarer logfiler for overførsler i op til 1 måned og har således de bedste forudsætninger for at 
afhjælpe evt. problemer så hurtigt, som de er opstået. 

Forudsætninger 
Der er en række klare forudsætninger for at vi kan sende data til en Uniconta aftale, vi har listet en 
række af de mest gænge forudsætninger men gør opmærksom på, der kan være scenarier, som kan 
opstå, som ej er beskrevet. 
 

● Aktuelt regnskabsår skal altid være oprettet 
○ Man kan IKKE oprette finansposteringer hvor dato ligger i et spærret eller ikke 

oprettet regnskabsår. Integrationen vil derfor fejle, hvis dette ikke er oprettet korrekt. 
 

● Ændring af bruger el. adgangskode til Uniconta skal oplyses til Amero. 
○ Integrationen køres op mod de adgangs oplysninger som er givet til Amero. Ændres 

disse oplysninger (fx adgangskode) skal Amero have besked herom, da integrationen 
ellers vil fejl ved synkronisering af data til Uniconta. 

● Nummerændringer 
○ I Uniconta er der mulighed for at lave en “nummerændring” - med denne information 

kan man ændre et varenummer fra eks. ED123 til VK132 - Det må ikke benyttes i 
forbindelse med FlexPOS integration idet, man ikke får “teknisk besked” om 
varenummeret ændres.  

Muligheder for hjælp 
Amero er officielt certificeret af Uniconta i opsætning og brugen af Uniconta. Hvis du eller din 
bogholder ønsker hjælp til opsætning af Uniconta, rådgivning og undervisning i Uniconta funktionalitet 
eller hjælp i forbindelse med jeres bogføring, så kan vores konsulenter bookes ind på medgået tid til 
at hjælpe dig og din bogholder. 
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