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INSTRUKCJA – WYSZUKIWANIE ROZRACHUNKÓW WEDŁUG ELEMENTÓW PSP W SYSTEMIE 

SAP 

Wyszukiwanie rozrachunków według PSP umożliwia raport FBL3N. Rozrachunki można wyszukać m.in. według 

podanych niżej sposobów. 

I. Wyszukiwanie np. po kontach kosztowych. 

 

1. Wybieramy raport FBL3N wskazując np. wszystkie konta kosztowe. 

 

 

2. W pozycji „Układ” wybieramy wariant /PSP_ROZR i zatwierdzamy przyciskiem   
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3. Następnie klikamy ikonkę  i uruchamiamy raport. 

4. Po wyborze wariantu mamy następujące informacje w raporcie.  

 

5. Jeżeli księgowanie dokumentu zawierało pozycje dostawcy lub pozycję odbiorcy – numer kontrahenta 

wyświetli się w odpowiednich polach: 

 

 Dla dostawcy: 

o Numer dost. 

o Nazwisko kontrahenta 

 Dla odbiorcy: 

o Numer odbiorcy 

o Nazwisko 1 

 

6. Można dokonać dowolnej selekcji według elementu PSP. W tym celu należy najechać kursorem na kolumnę 

„Element PSP” i kliknąć, tym samym zaznaczymy kolumnę, w której użyjemy filtrowania. Następnie należy 
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kliknąć na ikonę , pojawi się ekran selekcji. W polu „Element PSP” wpisujemy żądany element PSP, np. 

500-D135-12-1350100 i zatwierdzamy  

 

 

 

7. Po wybraniu żądanego elementu PSP mamy następujące informacje w raporcie. 
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II. Wyszukiwanie poprzez wskazanie konkretnego elementu PSP. 

 

1. Wybieramy raport FBL3N.

 
 

2. W pozycji „Układ” wybieramy wariant /PSP_ROZR i zatwierdzamy przyciskiem   
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3. Klikamy  w symbol     , pojawi się ekran wyboru, w okienku po lewej stronie należy odnaleźć „element PSP”  

i kliknąć 2-krotnie 
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4. Element PSP przeniesie się do ekranu selekcji (prawa strona), i wówczas możemy wpisać żądany element 

PSP, w przykładzie jest to element PSP 501-D135-59-0000337

 
 

5. Po wpisaniu żądanego elementu PSP  klikamy symbol  i mamy następujące informacje. 

 

 

Wygeneruje się raport obejmujący wybrany element PSP. Jeżeli księgowanie zawierało pozycje dostawcy lub pozycję 

odbiorcy – numer kontrahenta wyświetli się w odpowiednich polach 

 Dla dostawcy: 

o Numer dost. 

o Nazwisko kontrahenta 

 Dla odbiorcy: 

o Numer odbiorcy 

o Nazwisko 1 
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Podane wyżej sposoby filtrowania danych są przykładowe. Selekcji danych można dokonywać w zależności od 

potrzeb.  

W celu dokładnej analizy rozrachunków należy odwołać się do raportów szczegółowych: FBL1N dla dostawców 

oraz FBl5N dla odbiorców. 

 


