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Funktionsområde  Funktion 

Administrer produktoplysninger Forbedret udformning af mulighederne i Variantstyring 

Administrer produktoplysninger Forbedringer af planlægningsværktøjer 

Administrer produktoplysninger Forbedringer i oversigten over produktionsoplysninger, godkendelse og 

beregning af arbejdernes registrering af projektionsjob og arbejderfravær  

Administrer produktoplysninger Formen Konfiguration i Variantstyring er nemmere at udvide 

Almindelig budgettering Oprette og godkende budgetplaner 

Bank, budget, overholdelse og 

anlægsaktiver 

Oprette og godkende budgetplaner 

Budgetplanlægning  Budgetplanlægning tilføjet 

Business intelligence Forbedringer til key performance indicators (KPI'er) 

Business intelligence Kontrol af Enterprise Portal-diagram til at visualisere transaktions- og samlede 

forretningsdata i Enterprise Portal 

Business intelligence Understøttelse af datapartitioner i kuber 

Business intelligence Understøttelse af datapartitioner i rapporter 

Business intelligence Understøttelse af Power View 

Business intelligence Understøttelse af rapportservere, der kører i integreret SharePoint-tilstand 

Business intelligence Windows PowerShell-kommandoer til implementering af kuber 

Datapartitionering Datapartitioner er aktiveret, så de understøtter dataisolering 

Debitor Registrere gebyrer på fritekstfakturalinjer 

Detail Butikssøgeservicen blev føjet til detail- og onlinebutikker  

Detail E-handelsinvesteringer til omni-kanaldetailsalg: Funktioner hjælper dig med at 

implementere, administrere og tilpasse en onlinesalgskanal, som er fuldt 

integreret med Microsoft Dynamics AX 

Detail Få vist og redigere oplysninger om kunder i Retail POS 

Detail Forbedret installation af detailkomponenter 

Detail Forbedret oplevelse i Retail POS  

Detail Forbedret sporing og diagnosticering 

Detail Forbedringer af detailrapportering 

Detail Forbedringer af lagerstyring 

Detail Gruppere og anvende attributgrupper og attributter til produkter og kategorier 

i et katalog 

Detail Komponentnavne er ændret  

Detail Kundeordrer fra onlinebutikker 

Detail Onlinebutikker 

Detail Onlinemarkedspladser  

Detail Opfylde online-detailordrer i Microsoft Dynamics AX 

Detail Opgradere til globale lager og personale-id'er 

Detail POS-hardwareforbedringer  

Detail Publicere detailproduktkataloger for at oprette produktlister i onlinekanaler 

Detail Tidsur 

Detail Tilføje en forespørgselsform til visning af posteringer for onlinebutikker 

Detail Tilføje muligheden for manuelt at indtaste en kuponkode til rabatpriser 
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Funktionsområde  Funktion 

Detail Udvidelse af den eksisterende prisservice til salgsstedet, så den omfatter 

onlinebutikken  

Detail Understøtte katalogstyring til detailmodulet 

Detail Understøttelse af flere POS-versioner under opgradering  

Detail Understøttelse af kundeorienterede enheder 

Detail Yderligere kundeoplysninger i Retail POS  

Detail Yderligere produktoplysninger findes i Retail POS  

Enterprise Portal Enterprise Portal i Microsoft Dynamics AX 2012 R2 understøtter Microsoft 

SharePoint 2013-produkter og -teknologier 

Indkøb og forsyning Ændringer i funktioner til ordrestyring 

Indkøb og forsyning Automatiske salgstillæg der er baseret på niveauer og leveringsmåder i salgsordrer 

Indkøb og forsyning Datapartition føjet til ordrestyringsopgraderingen 

Indkøb og forsyning Forbedringer af den nye kreditorregistrering 

Indkøb og forsyning Forbedringer af processen for administration af ændringer i indkøbsordrer 

Indkøb og forsyning Integration af salgsaftaler og returordrer 

Indkøb og forsyning Søge efter produkt på webstedet Medarbejderydelser  

Indkøb og forsyning Udførelse af indkøbsrekvisitionsbehov planlagt ved varedisponering 

Installation og opgradering Tildeling af datapartition for virksomheder under opgraderingen 

Klient og server Forbedringer af rapport om antal navngivne brugerlicenser (server)  

Klient og server Microsoft Dynamics AX 2012-database, der er opdelt i to databaser (server) 

Kreditor Integrere en betalingskalender til at styre forfaldsdatoer for betalinger 

Kreditor Justere afgifter på en fakturalinje 

Lagerstyring Lagerbeholdningen beregnes automatisk for fangstvægtvarer 

Lagerstyring Opdatere service for delte produkter 

Lagerstyring Rolleområdeforbedringer i området Supply Chain Management 

Lean produktion Opdaterede funktioner for lean manufacturing 

Løn Lønudbetaling er blevet ændret for at give en mere ensartet brugergrænseflade 

med forenklet installation og dataindtastning.  

Offentlig sektor Budgetanalyseforespørgsel (offentlig sektor)  

Offentlig sektor Forbedringer af rollebaserede områder til den offentlige sektor og Business 

Intelligence-indhold 

Økonomi Delte hovedkontolister 

Økonomi Faste økonomiske dimensionsværdier 

Økonomi Finanssaldi opdateres, når en proces skal bruge saldi 

Økonomi Internt regnskab mellem enheder 

Økonomi Juridiske enheder kan have flere konti til konsolidering. 

Økonomi Konfigurer et tilbagevendende batchjob i tidsplanen for at fjerne 

købsperiodisering for kildedokumenter til produktkvitteringer  

Økonomi Momsregistreringsnumre, som er defineret på postniveau for partadresse 

Økonomi Nye rammer for valutakursimport 

Økonomi Opdateringer er til finansrapporter er tilgængelige 

Økonomi Sprogoversættelser til hovedkontonavnet og beskrivelsen af den økonomiske 

dimension  
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Funktionsområde  Funktion 

Økonomi Udvidet understøttelse af standardbeskrivelser 

Personale Bruge en handlingsproces med valgfri arbejdsproces til at indsamle oplysninger 

og gøre det nemt at følge med i, hvornår stillinger blev oprettet eller redigeret 

Personale Du kan kræve, at ansøgere og medarbejdere skal bestå bestemte prøver for at 

opnå og fastholde bestemte stillinger 

Personale Du kan kræve, at ansøgere og medarbejdere skal tage eller bestå bestemte 

screeninger 

Personale Forbedringer af arbejdernes uddannelse 

Personale Forbedringer af opsætningen af frynsegoder og fordele på oversigtssiden 

Personale Importere oplysninger om arbejdere 

Personale Justere flere værdier i kompensationsgitteret samtidig for faste lønstrukturer 

Personale Kopiere eksisterende stillinger, foretage masseopdatering af stillinger og blokere 

positionstildelinger 

Personale Oprette et budget for besatte eller ledige stillinger 

Personale Personaleuddannelses- og udviklingschefs rollebaserede område 

Personale Regler for støtteberettigelse giver større kontrol og færre fejl ved signering af 

arbejdere for ydelser 

Personale Rollebaseret område for medarbejderchef 

Personale Rollebaseret område for personalechef 

Produktion og logistik for 

procesproduktion 

Indeholder kemiske producenter med værktøjer til administration af aktiver, 

driftsomkostninger, og overvågning af afgørelsers indvirkning på ordrer, 

produktion, lager og distribution 

Projektregnskab Aktivere intern ressourceplanlægning og UX-forbedringer 

Projektregnskab Forbedret understøttelse af projektestimater og indtægtsføring 

Projektregnskab Forbedringer af projektfakturaforslag og udskrivning af projektdokumenter 

Projektregnskab Forbrug af projektvarer på en produktkvittering uden et varebehov 

Projektregnskab Mulighed for at angive en projektkostpris som en effektiv arbejdsomkostning 

Projektregnskab Reservation af midler i en projektkontrakt 

Projektregnskab Udvidet understøttelse af projektbudgetkontrol, når der gemmes dokumentlinjer 

Projektregnskab Vælg en værdimodel for anslåede elimineringer 

Regnskabsstruktur Konfigurer et tilbagevendende batchjob i tidsplanen for at fjerne 

købsperiodisering for kildedokumenter til produktkvitteringer 

Salg og marketing Masseopdatere listen over partposter, der er tildelt til et adressekartotek 

Salg og marketing Opdatere navnet på en part ud fra partposten. 

Salg og marketing Opdateringer til rolleområder for salg og marketing samt de angivne 

rapporteringsoplysninger 

Salg og marketing Oprette en kundeemne- eller salgsmulighedspost ud fra en kampagne- eller 

opkaldslistemålpost 

Salg og marketing Tilfælde, der er sikret ved sagskategori 

Tilføjelsesprogrammer til 

Microsoft Office 

Forbedringer af Microsoft Office-tilføjelsesprogram 

Tilføjelsesprogrammer til 

Microsoft Office 

Låse en skabelon, der er oprettet ved hjælp af Office-tilføjelsesprogrammet 

Tilføjelsesprogrammer til 

Microsoft Office 

Lokalisere data i Microsoft Office-tilføjelsesprogram 
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Land/område Funktion 

Belgien Erstatte sendte EU-salgslisterapporter, momsopgørelsesrapporter og årslisterapporter for Belgien 

Brasilien Annullere en bogført projektfaktura til Brasilien 

Brasilien A-skat for Brasilien 

Brasilien Brasilianske regnskabsdokumenter for processen til direkte levering 

Brasilien Bruge finansielle virksomheder til bogføring af salg og indkøb for Brasilien 

Brasilien Bruge finansielle virksomheder til bogføring af salg og indkøb for Brasilien 

Brasilien Distribuere direkte og indirekte omkostninger blandt de fremstillede produkter til Brasilien 

Brasilien Forbedrede beregninger af brasiliansk moms 

Brasilien Forbedringer af fritekstfakturaer til Brasilien 

Brasilien Forbedringer af indkøbskontering for Brasilien 

Brasilien ICMS-skattedokumenter for Brasilien 

Brasilien Importere regnskabsdokumenter for Brasilien 

Brasilien Kontrollere betalinger og betalinger af Bordero for Brasilien 

Brasilien Nota Fiscal Electronica (NF-e)-proces 

Brasilien Opdateringer af finansbogholderiet for Brasilien 

Brasilien Opdateringer af regnskabsdriftskoder for Brasilien 

Brasilien Opdateringer af salgs- og indkøbsdriftstyper i Brasilien 

Brasilien Opdateringer til regnskabsdokumenttyper for Brasilien 

Brasilien Oprette regnskabsdokumenter til projektsalgsordrer og projektvarebehov for Brasilien ved 

bogføring af følgeseddel 

Brasilien Optagelse af brasilianske lokaliseringskrav til detailproduktstyring 

Brasilien Overføre varer mellem finansielle virksomheder 

Brasilien Projektdebetnotaer for Brasilien 

Brasilien Projektstyring og regnskab 

Brasilien Regnskabsdokumenter og regnskabsdokumentstrukturen 

Brasilien Regnskabsdokumenttekster 

Brasilien Supplerende fakturaer 

Indien Åbne debitorfakturaer og udligningsforbedringer for Indien 

Indien Ændre varetypen for Indien 

Indien Ændringer af nummerserier i indiske regnskabsdokumenter og incitamentordninger 

Indien Ændringer i det elektroniske filformat til TDS- og TCS-opgørelser 

Indien Afskrivningsberegning for Indien 

Indien Annullering af indførselsbegæring og fakturaregistrering for Indien 

Indien Automatisk beregning af fratrukket moms ved kilden (TDS), når der ikke er registreret et permanent 

kontonummer (PAN) 

Indien Beskatningspunkt 

Indien Debitor- og kreditorfakturaer 

Indien Få vist og redigere regnskabsposterne før bogføring i finansmodulet 

Indien Finansopdateringer for Indien 

Indien Forbedringer af organisationsmodel for Indien 

Indien Forbedringer af tildeling af momsregistreringsnummer 
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Land/område Funktion 

Indien Forbedringer til indkøbs- og salgsordrer for Indien 

Indien Forbedringer til indkøbs- og salgsordrer for Indien 

Indien Genberegning af indirekte skatter, som udløses af bestemte betingelser 

Indien Globalt adressekartotek for Indien 

Indien I forbindelse med Indiens told- og eksport-/importpolitik (EXIM): Hvis tilskriv som udgift-forholdet 

anvendes, tilskrives den relaterede toldafgift på udgiftskontoen 

Indien Implementere cache til beregning af A-skat 

Indien Incitamentordning for EXIM-eksportfremmeordning for investeringsgoder (EPCG) 

Indien Incitamentordning for EXIM-forhåndstilladelse (AA) 

Indien Incitamentordning for EXIM-toldgodtgørelse (DBK) 

Indien Incitamentordning for toldfri EXIM-importtilladelse (DFIA) 

Indien Manuel regulering af skatter og afgifter 

Indien Metoden til justering af direkte momsposter, der bogføres i finansbogholderiet, er ændret.  

Denne funktion erstatter funktionen til TDS- og TCS-regulering, som nu er forældet. 

Indien Momssatsforbedringer for Indien 

Indien Moms-varekoder på på salgsfakturaer 

Indien Økonomiske dimensioner for Indien 

Indien Opdatere skatteoplysninger i en fritekst-rettelsesfaktura 

Indien Opdatere til opgraderingsværktøjet 

Indien Opdateringer til Finans- og skatteforespørgselsforms 

Indien Opdateringer til importordrer for Indien 

Indien Opgaver og rettigheder er føjet til brugerroller i funktioner til Indien 

Indien Oplysningerne om indførselsbegæring evalueres på grundlag af de enkelte linjer 

Indien Oprettelse af regnskaber i Microsoft
®

 Excel til Indien 

Indien Optagelse af kladde for reskontro- og distributionsstruktur med indisk direkte skat 

Indien Overførsel af anlægsaktiver for Indien 

Indien SLJL-indvirkning på den indiske punktafgiftsfunktionalitet 

Indien SLJL-indvirkning på den indiske toldfunktionalitet 

Indien Standard Input Output-normer (SION) 

Indien Tærskeloverskridelsesfejl/advarselsmeddelelse er fjernet fra direkte skat for Indien 

Indien Tildele økonomiske dimensioner til poster, der er genereret i formen Flytteordrer 

Indien Udvidet understøttelse af momstype for projektposteringer, faktureringsprocesser og 

momsudligninger 

Indien Udvidet understøttelse af momstype for servicebrancheposteringer 

Italien Opdateringer af italiensk sortlistningsrapport  

Italien Opdateringer af italienske momsbetalingsrapporter 

Italien Opdateringer af rapport over italiensk finansiel journal  

Japan Fakturalinjer i en konsolideret faktura 

Japan Fonetisk feltnavne i det globale adressekartotek (GAB) for Japan 

Japan Konsoliderede fakturaer og remburser 

Japan Likviditetsopgørelser for Japan 

Japan Månedlige konsoliderede fakturaer 

Japan Økonomiske dimensionsattributter for Japan 
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Land/område Funktion 

Japan Oprettelse af regnskaber i Microsoft Excel til Japan 

Japan Påtegne en veksel 

Japan UX-forbedringer 

Kina Ændringer i bankkontoafstemning og regnskabskalender for Kina 

Kina Distribution af reskontrolinjer 

Kina Finanskonti for lagerværdi pr. sted 

Kina Finanskonto-træstruktur for Kina 

Kina Forbedring af skatteintegration for Kina 

Kina Forbedringer af kinesisk bilag 

Kina Generation af asiatiske juridiske rapporter i Microsoft Excel til Kina 

Kina Importere bankkontoudtog til afstemning mod udtogsoplysningerne der er gemt i Microsoft 

Dynamics AX 

Kina Importere postnumre for Kina 

Kina Integration af skat for Kina 

Kina Månedlige gennemsnitlige kostpris for Kina 

Kina Økonomiske dimensionsattributter for Kina 

Kina Opdateringer af de kinesiske bilag 

Kina Oversigt over lagerrapporter for Kina 

Kina Rapportere oplysninger om GB/T 24589-2010 i Kina 

Kina Sammenligning af styklisteversion for Kina 

Kina Udstede momsfakturaer ved hjælp af en fritekstfaktura 

Kina Vedligeholde specifikke oplysninger for Kina i juridiske enheder og kontoplanen 

Letland Ændringer af anlægsaktiver kan registreres og vises 

Litauen Ændringer af fakturanummerering og registrering af følgesedler 

Litauen Angive følgeseddeloplysninger ved overførsel af anlægsaktiver til en anden lokalitet 

Litauen Reparation af anlægsaktiver-formen giver mulighed for at registrere reparationer af anlægsaktiver 

Mexico Elektronisk fakturalayout version 2.2 til CFD og version 3.2 til CFDI  

Nederlandene Betalingsformater for SEPA-overførsler er tilgængelige 

Norge EHF-formatet er tilgængeligt for rykkere 

Norge Foretage onlinebetalinger ved hjælp af Nordea Corporate Netbank 

Østeuropa Afrunde afskrivningsbeløb på anlægsaktiver for østeuropæiske lande/områder 

Østeuropa Bogføring af rettelser anvender nu regnskabsprincip Storno i hele Østeuropa 

Østeuropa Debitorfakturanummerering i Litauen og Letland 

Østeuropa Foretage betalinger ved hjælp af indehavere af forskud til østlige europæiske lande/områder 

Østeuropa Forhåndsanskaffelseshåndtering af anlægsaktiver 

Østeuropa Intrastat-rapportering for østlige europæiske lande/områder 

Østeuropa Kursreguleringer af bankkontotransaktioner og kontanttransaktioner for østeuropæiske 

lande/områder 

Østeuropa Opdatering til momsrapporter baseret på momsregistreringsdatoen 

Østeuropa Oprette rettede fakturaer 

Østeuropa Optællingsrapport for anlægsaktiver 

Østeuropa Rapportering af EU-salgslister for Østeuropa 

Østeuropa Udligning af posteringer i debitor- og kreditorkonti kan nu ses for bestemte udligningstyper 



9 Oversigt over nye funktioner i Microsoft Dynamics AX 2012 R2 

 

Land/område Funktion 

Østeuropa Udskrive skattedirektiver på salgsfakturaer. 

Østeuropa Understøttelse årsagskoder til projekter 

Polen Spore skatte-id-oplysninger for Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) 

Rusland Ændringer i ejendomsskatteopgørelsen  

Rusland Ændringer i jordskatteopgørelsen  

Rusland Ændringer i salgs- og købsaftaler 

Rusland Ændringer i transportskatteopgørelsen  

Rusland Ændringer i virksomhedens bankkontostatus for den Russiske Føderation 

Rusland Ændringer til beregning af beløbsdifference og kursregulering for forudbetalinger 

Rusland Ændringer til bogføring i to lagerstedslag  

Rusland Annullere fritekstfakturaer uden at oprette rettede fakturaer 

Rusland Bailment-proces og beregning af beløb for oplagring 

Rusland Bank- og adresseoplysninger for betalinger til fremmede bankkonti 

Rusland Behandle indgående moms og beregne kursreguleringer 

Rusland Beregning af afskrivning og skatteregistre for anlægsaktiver som f.eks. køretøjer og fast ejendom 

Rusland Beregning af betalinger til toldmyndighederne 

Rusland Beregning af kursregulering og overskud/tab på remitteringskontoen 

Rusland Beregning af og opgørelser på skat på anlægsaktiver 

Rusland Beregning af omkostninger ved igangværende arbejde (IGVA) og færdigvarer 

Rusland Betalingsforslag og udligninger for Rusland 

Rusland Bogføre fakturaer, der er baseret på følgesedler 

Rusland Bogføre storno-transaktioner med værdireguleringer af lageromkostninger 

Rusland Budgetstyring til forskudsrapporter 

Rusland Datatype-momsposteringer i Finansielle rapporter-generatoren 

Rusland Debitor- og kreditorfakturaer for Rusland 

Rusland Detaljeret saldoomsætningsrapport for Rusland 

Rusland Differencebeløb-facturer 

Rusland Dimensionskontrol for udligninger 

Rusland Distribution af reskontrolinjer 

Rusland Elektronisk indberetning  

Rusland Elektronisk udvekslingsformat til klientbankbetalinger 

Rusland Facturerapport, der er udstedt af skattemedarbejdere 

Rusland Finanskorrespondance til Rusland 

Rusland Flere numre i arbejdertabellen for en indehaver af forskud 

Rusland Forbedringer af lagerstyringsprocessen for Rusland 

Rusland Forbedringer af salgs- og indkøbsordrer og rettelser på produktkvitteringer og følgesedler for den 

Russiske Føderation 

Rusland Fordele tillæg 

Rusland Fordele tillæg 

Rusland Gendanne en straksafskrivning for tidligt salg af et anlægsaktiv 

Rusland Generere momsopgørelses-rapporten i .xls- og XML-formater 

Rusland Generere og udskrive en transportfaktura og en jobseddel, der er baseret på en fragtseddel 
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Land/område Funktion 

Rusland Generering af rapporter om NVFA-regnskabskortet (nr. MB-2), NVFA-erklæring om bortskaffelse 

(nr. MB-4) og NVFA-erklæring om afskrivning (nr. MB-8) 

Rusland Globalt adressekartotek (GAB) for Rusland 

Rusland Hente indkøbsordrer eller produktkvitteringer formen Opdater facture 

Rusland Ikke-lineær afskrivning 

Rusland Ikke-refunderbart momsbeløb som en del af budgettet 

Rusland Importe valutakurser fra webstedet CBRF 

Rusland Justere afgifter på en fakturalinje 

Rusland Korrigerende og reviderede factures 

Rusland Kreditorfakturaer, der er ikke knyttet til en indkøbsordre og tilbagevendende fakturaer 

Rusland Kreditrettelse for en kreditorfaktura og fritekstfakturakildedokumenter 

Rusland Lagerreguleringer ved hjælp af modkonti og og storno-transaktioner 

Rusland Medtage ubetalte eksportfacturer i russiske momsbøger  

Rusland Moms for eksporthandel 

Rusland Momsfradrag for udelukkelser 

Rusland Momsregistreringsnumre defineres i adresseposterne for en partpost 

Rusland Momssatsforbedringer for Rusland 

Rusland Mulighed for at bruge transitudgiftskontoen ved bogføring af en købsfaktura  

Rusland Nye forskrifter for bankoverførselsordrer 

Rusland Opdateringer til beregning af afskrivning for udelukkelse 

Rusland Opdateringer til køb og salgsordrerapporter og tilknytning af tillæg for ordrelinjer, der er baseret 

på kategori 

Rusland Opdateringer til købsfakturaer 

Rusland Opdateringer til værdiansættelse af valuta 

Rusland Oprette lagerprofiler for at bestemme varers bevægelighed og saldoomsætning 

Rusland Oprette og kopiere regnskabsrapportlayout ved hjælp af generatoren til finansielle rapporter for 

Rusland 

Rusland Optællingsliste for indkøbte varer i overførsel 

Rusland Overføre ejendomsrettigheder til varer undervejs 

Rusland Overførsel af anlægsaktiver til Rusland 

Rusland Posteringer af kvitteringsudelukkelser og opdateringer af metoden til manuel udelukkelse af 

afskrivning 

Rusland Registrere lagersaldoomsætning 

Rusland Regnskabs- og omkostningsberegning i forbindelse med biprodukter og defekte produkter 

Rusland Regnskabsaflæggelse for arbejdstøj, specialudstyr og NVFA'er 

Rusland Regulering af forskud for indehavere af forskud 

Rusland Sortere lagerreguleringer og lagerudligninger efter gebyrkode 

Rusland Storno-posteringer i overførselskladder 

Rusland Storno-posteringer i overførselsordrer 

Rusland Straksafskrivning for anlægsaktiver efter større reparationer 

Rusland Tilføje mulighed for automatisk opdatering af facturer til salgsfakturaer i Rusland  

Rusland Tilføje muligheden for at oprette en standardlagerprofil til detailtransaktioner i Rusland  

Rusland TORG-12- og M-15-fakturaformater for Rusland 



11 Oversigt over nye funktioner i Microsoft Dynamics AX 2012 R2 

 

Land/område Funktion 

Rusland Udskriftsstyring for fragtsedler  

Spanien Beregne fakturaforfaldsdatoer, der er baseret på forfaldsdatogrænserne samt leveringsdatoerne for 

varer eller tjenesteydelser for Spanien 

Spanien Inkludere kontantbetalinger, der modtages i et regnskabsår, i den spanske Rapport 347  

Spanien Straksbetaling  

Tjekkiet Halvårlig afskrivning på kassation og salg af anlægsaktiver 

Tjekkiet Kasserabatter i Tjekkiet 

Tjekkiet Understøttelse af fællesskabsmoms for Tjekkiet 

Tjekkiet Yderligere momsoplysninger kan medtages på momstransaktioner 

Tyskland Beregning af anskaffelsesreguleringer  

Ungarn Omdesignet beregning af valutakursen for bank- og kontantbetalinger 

 


