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Kom i gang

Køb af e-conomic sker på e-conomics hjemmeside, på følgende adresse: 
http://www.e-conomic.dk

Efter køb modtages en e-mail med login informationer.

E-conomic opsætning

Åben en browser f.eks. firefox, IE eller andet. Gå ind på http://www.e-
conomic.dk og login med oplysningerne fra e-mailen.

API
For at få adgang til e-conomic gennem XMedicus, skal tillægsmodulet 
”API” slås til.

Klik på fanebladet ”Indstillinger”

Klik på ”Tillægsmoduler” nederst til venstre.

Klik på blyant ikonet ud for ”API”

Klik på boksen ud for ”Adgang” (skal vise et flueben)

Klik på ”OK” knappen.
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Kontoplan
Det vigtigste i et regnskab er kontoplanen. For at komme i gang skal der 
oprettes nogle standard konti.

• En konto til debitorer

• En konto til moms

• En konto til momsfri

Her er brugt kontonumre 9000, 9001, 9002. Men der kan frit vælges.

Debitorgruppe
For hver regning skal der påføres en debitor, dvs. den som skal betale 
regningen. Debitorer skal tilknyttes en debitorgruppe.

Opret debitorgruppen nummer 1 med konto 9000.



Varegrupper
Alle dine ydelser skal tilknyttes en varegruppe.

Opret varegruppe 4 med konto moms konto (9001) og momsfri konto 
(9002).



XMedicus

Opsætning
Åben indstillinger under ”Rediger->Indstillinger”. Economic kan 
opsættes ved klik på ikonet ”Economic”.

Udfyld med data fra e-mail og tryk ”Udfør”



Debitor
Synkronisering af debitorer.

Klik ”Synkroniser Debitor”

Debitorerne vil blive oprettet eller rettet i e-conomic.



Ydelser
Rater kan ligeledes synkroniseres.

Klik ”Synkroniser Rater”

Raterne vil blive oprettet eller rettet i e-conomic.



Regning
Oprettelse af en regning og synkronisering med e-conomic er nu helt 
transparent. 

Regningen gemmes som normalt i XMedicus, men bliver nu automatisk 
oprette som kladde i e-conomic. 

Regningen kan nu ses i e-conomic under igangværende fakturaer. Hvis 
regningen ændre i XMedicus vil den også blive rettet i e-conomic.

Regningen bogføres først i e-conomic, når den lukkes i XMedicus.
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