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Integration mellem Dinero og FlexPOS 
 

Generelt om denne Dinero integration 
Formålet med Dinero integrationen er at automatisere og lette nogle specifikke arbejdsgange i forbindelse 
med bogføring. Det gælder for fysiske butikker, som sælger varer og benytter Dinero som 
regnskabsprogrammet. Integrationen sørger for følgende: 
 

● Automatisk overførsel af salgsdata til Dinero kassekladde fra FlexPOS. 
 
Fordelene ved at automatisere disse arbejdsgange er at spare arbejdstimer og undgå menneskelige fejl i 
processen. 
 
OBS: Det er vigtigt at være opmærksom på, at denne integration ikke er en komplet kobling mellem alle 
funktioner og alt data fra FlexPOS til Dinero, og omvendt. Integrationen er lavet til at håndtere nogle 
specifikke scenarier, og fungerer under de forudsætninger som er beskrevet i dette dokument. 

Overførsel af salgsdata til Dinero 
Ved indgåelse af aftalen, vil der køre en synkronisering mellem FlexPOS og Dinero, som sørger for at 
salgsdata bliver overført automatisk. 
 
Overførsel af salgsdata vil ske hver dag på et bestemt tidspunkt. Amero sætter som standard synkroniseringen 
til at køre kl. 21.00. Hvis andet ønskes, skal dette meddeles til os pr. mail til info@amero.dk. 
 
Overførsel af salgsdata kan desuden kun ske, hvis butikspersonalet har opgjort kassen, samt lavet en 
dagsopgørelse for dagen. Sker dette ikke, vil dagens salgstal komme med dagen efter, sammen med tallene 
for denne dag. 

Hvad gør Amero i forbindelse med opsætningen af integrationen? 
● Aktiverer Dinero integrationsmodulet hos FlexPOS. 
● Opretter en API-nøgle i Dinero for at FlexPOS og Dinero kan snakke sammen. 
● Opsætter modulet i FlexPOS vedr. de ønskede konti som skal påvirkes af posteringer. 
● Opsætter synkroniserings job, som sørger for at sende salgsdata automatisk hver dag. 
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FlexPOS posteringer og forklaringer 
FlexPOS danner nogle standard posteringer i Dinero kassekladde. Her er forklaringerne på de posteringer 
som du vil opleve i kassekladden. 
 

● Omsætning fra kasse 
Summering af den samlede omsætning fra FlexPOS. Denne vil danne grundlag for butikkens 
omsætning, og ramme den standard omsætningskonto som er givet til Amero ApS inden opsætningen 
af integrationen. 
 

● Kontant til bank/box : DKK 
Beløbet som tages ud af kassen, hvis der fx i løbet af dagen eller ved dagsopgørelsen bliver taget 
kontanter ud af kassen, hvis butikken fx kører med en fast kassebeholdning til næste dag. 
 

● Kassedifference / Øre afrundinger 
Beløb som anses som værende en difference i kontanter for dagen. Det kan være, hvis der er 
uoverensstemmelse mellem det som systemet forventer, og det som fysisk tælles op af medarbejder. 
Så vil differencen blive posteret her. 

Kundes ansvar 
Integrationen overfører salgsdata til kundes 3. part system (i dette tilfælde Dinero). I Dinero er det kundes 
ansvar at: 
 

● Tjekke kassekladden, og at posteringerne balancerer og matcher det forventede. 
● Tjekke at den overførte data stemmer overens med det forventede fra dagsopgørelsen. 
● Sørge for at aktuelle regnskabsår er oprettet, ellers vil overførsel fejle. 

 
Vi mener, at god bogføringsskik består i, at verificere disse data som minimum hver 14. dag. Vi opbevarer 
logfiler for overførsler i op til én måned, og har således de bedste forudsætninger for at afhjælpe eventuelle 
problemer hurtigst muligt. 
 
Laves der ændringer i Dinero af kunde, revisor, bogholder eller andre, som kan påvirke integrationen, skal 
Amero ApS have besked omkring dette, før ændringerne foretages. 
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Forudsætninger for at integrationen virker optimalt 
For at integrationen skal virke og køre så optimalt som overhovedet muligt, er det vigtigt at forudsætningerne 
er på plads. 
 

● Det aktuelle regnskabsår skal altid være oprettet. Ellers vil integrationen fejle. 
● Abonnement hos Dinero skal være Dinero Pro. 

Muligheder for hjælp 
Amero ApS står selvfølgelig til rådighed vedr. spørgsmål til integrationen og dens virkemåde. Øvrige funktioner 
i Dinero regnskabsprogrammet og spørgsmål hertil, bedes stilles direkte til Dinero. 
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