Newsletter
Nr. 23

Tillsammans bygger vi Sveriges kostnads-eﬀektivaste aﬀärssystem
Att byta system för att få en funktion man saknar kan kosta uppåt 800 000 Kr inklusive internt arbete.
Att få samma funktion inbyggt i SEBS kostar oftast bara några tusen kronor.
Här kan Du läsa om tips och om funktioner användare beställt: http://www.systemtechnologies.se/SEBS

Lite tips om bokslutsarbetet samt valutahanterig.
Börja med att kontrollera Dina systeminställningar under Systemunderhåll Systeminställningar. Välj Ekonomi i första kolumnen. Sedan Års- resp. Periodkörning.

Här bestämmer du hur länge olika data skall sparas i systemet innan det automatiskt
raderas. Periodkörning = månader. Årskörning = år.

Du hittar års körning under Ekonomi - Körningar. Gör detta några dagar före nytt år.
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Vid Årskörning raderas data som är äldre än vad Du angivit i Systeminställningar.
Data som innehåller saldo raderas inte. Du kan bokföra på sista perioden föregående
år fram till och med näst sista perioden på nya året.

Om Du glömt att göra årskörning går du till Systemunderhåll och Ändra
arbetsdatum. Sätt datum till sista dagen på förra året. Glöm inte att ställa
tillbaka datum sedan. Om du har avslutat SEBS görs detta automatiskt.

Viktigt!
Innan fakturering sker på det nya året skall samtliga kundinbetalningar matas in på
gamla året. Var noga med att ange sista dagen på föregående år när du skriver ut
bokföringsunderlaget för kundin betalningarna. Annars blir de bokförda på nya året.

På vilket år en bokning skall hamna styrs helt av datum. Var därför noga med att
ange korrekt datum när du skriver ut bokföringsunderlag runt årsskiftet. I dagboken
styrs det också med hjälp av datum.

Datumet I det rödmarkerade fältet styr alltså vilket år bokningen kommer att
tillhöra. Korrekt verifikations nummer väljs med automatik.

Vi passar på att visa hur en registrering av ett inköp inom EU skall ske. Denna
faktura var utställd i euro. Om betalningssättet på leverantören är satt till Utland
stannar markören i det gulmarkerade fältet där du anger beloppet i original valuta.
Aktuell kurs ser du i det grönmarkerade fältet. På verifikationsraderna är beloppet i
svenska kronor och vi använder konto 4250 för inköp av varor från EU. När vi
bokför betalningen i Leverantörsreskontra - Manuell kvittering hanterar och bokför
SEBS kursvinster- / kursförluster automatiskt.
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Under Internt - Handläggare kan du kryssa i om du vill att valutan skall uppdateras
via Internet automatiskt dagligen. Man se då även här av vem och när det är gjort.

Under Ekonomi - Parametrar för ekonomi - Automatkonteringar har vi gjort
inställningar för beräkning av EU-moms samt lagervärde.

För att ytterligare underlätta bokslutsarbetet tar Du del av NL ”Låt SEBS göra dt
mesta vid inventering”. Särskilt hanteringen av PIA sparar många timmar. Du hittar
det på denna länk:
http://www.systemtechnologies.se/wp-content/uploads/2017/12/SEBS-NL-15.pdf
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