Dataimport Excel Line til IDEP.web – Industriens salg af varer
Denne guide beskriver, hvordan man importerer Excel line filer for Industriens salg af varer til IDEP.web.
Hvis du ønsker at indtaste data manuelt - se Quickguide til IDEP.web her: www.dst.dk/vsidep

Bemærk: Beløb skal indberettes i hele kroner.

Excel line regneark
Excel line fileksemplet kan
downloades fra
www.dst.dk/vsidep
Regnearket indeholder 2
faneblade:
Ark1 – her indtaster du
linjerne (Varekode, Mængde
og Beløb i hele kroner).
Vejledning – link til liste over
gyldige varekoder og
beskrivelser.

Importer regnearket
På www.dst.dk/vsidep finder
du et direkte link til
IDEP.web.
Vælg Start IDEP.web og log
på med din NemID medarbejdersignatur.

Dan en indberetning
Opret en ny indberetning fra
IDEP.web startsiden ved at
klikke på knappen [+] Dan en
indberetning.

Indberet på: www.dst.dk/vsidep

Opret Hovedoplysninger
Marker ved Industriens salg
af varer.

Marker ved Dataimport fra
fil.

Sæt hak i boksen ved Jeg
bekræfter, at
indberetningen foretages i
hele danske kroner.

Journalnummer Branchenummer vil være
udfyldt automatisk. Hvis du
har flere journalnumre, vil du
få mulighed for at vælge ved
hjælp af en rullemenu.
Vælg Statistisk periode ved
hjælp af rullemenuen.
Klik på Fortsæt.

Bemærk: Alle virksomheder har fået nyt journalnummer pr. 1. kvt. 2019. Vælg det
korte nummer for at indberette for 2019. Vælg det lange nummer for at vise tidligere
perioder.

Dataimport
Post viser oplysninger om
indberetningen og perioden.
Klik på Gennemse og find
filen på computeren.

Filen vises i feltet.
Klik på Upload.

Upload filen
XLSX filer: Vælg aktuelt Ark
navn ved hjælp af
rullemenuen.
Klik på Fortsæt.
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Dataimport – Kan godkendes i
status
Er alt ok, vil der stå Kan
godkendes i kolonnen Status.
Klik på ”Kan godkendes” for at
komme til importlog.
Er data ikke korrekt, vil der stå
Fejl. Gå til ”Fejl i status” i denne
vejledning.

Klik på Indberetningslinjer.

Godkend
Hvis du er tilfreds med linjerne, kan
du klikke på Godkend – så
kommer du til Samlet omsætning.

Samlet omsætning
Udfyld de gule felter.

Er beløbet 0 kr. i flere (evt. alle)
felter, kan du klikke på knappen
Sæt tomme felter til 0.
Klik på Godkend.
Bemærk: Hvis der er større
afvigelser fra tidligere
indberetninger, vises en liste med
Advarsler i bunden af siden.
Se vejledningen: Advarsler i
IDEP.web, som kan downloades
her: www.dst.dk/vsidep
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Send indberetningen
Når du har klikket på Godkend, får
du et resume af din indberetning.
Hvis resumeet er korrekt, klik på
Send indberetning.
Hvis du ønsker at rette i samlet
omsætning, klik på knappen
Samlet omsætning. Vil du rette i
poster, klik på Nej, vend tilbage til
indberetningslisten.
Kvittering
Kvittering på indberetning sendes
til den e-mail adresse, der er
tilknyttet din NemID medarbejdersignatur.

Indberetningslisten
Danmarks Statistik har først
modtaget din indberetning, når der
er
markeret
i
kolonnen
Indberetning godkendt.

Fejl i status
Dataimport - Fejl i status
Klik på ordet Fejl for at komme til
importloggen.

I importloggen kan du se en
oversigt over antal poster med fejl.
Klik på det aktuelle indberetningsnr. for at åbne indberetningen.

Fejlposter
Marker ved ordet Fejlposter for at
få en liste kun med fejlposter.
Klik på det første linjenummer med
fejl for at åbne posten.
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Ret fejlen i posten
Fejlen vises i posten – enten med et
rødt felt, hvis værdien er forkert eller,
som i eksemplet, et gult felt pga.
manglende varekode.

Ret fejlen og klik på Gem og Stop.
Hvis der er flere fejl, klik på Gem og
næste.

Godkend indberetning
Når du klikker på Gem og Stop,
kommer du tilbage til posterne.
Klik på Godkend for at komme
videre.

NB: Samlet omsætning skal
udfyldes inden godkendelse – se
afsnittet Samlet omsætning.

Kontakt Danmarks Statistik
Hvis du har spørgsmål i forbindelse med IDEP.web, er du meget velkommen til at kontakte Danmarks Statistik på:
idep@dst.dk
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