
IMPLEMENTERING AV SEBS 
(För de punkter som passar Ditt företag) 

Följande syftar till att snabbt komma igång med affärssystemet. SEBS består av mer än 300 
delprogram samt över 200 rapporter så att Du har något att växa i. Sidan uppdateras kontinuerligt. 

0380-558400 www.sebs.se support@sebs.se

SEBS 
Version Fenix

1
Börja med att se filmen om hjälpsystemet. Idag finns mer än 110 hjälpfilmer och det utökas 
kontinuerligt. Under Hjälp-menyn kan Du kontrollera om det finns nya filmer.  
Länk https://youtu.be/HWhQzPt0ziU 

2

Anpassa kontoplanen för Ditt företag.  Exempelvis om Du vill ha olika konton för olika lager.  
Länk till filmen: https://youtu.be/vZuqVqVZFvc Du bör göra detta för lager och 
försäljningskonton även om Du enbart tänker fakturera. Det har betydelse för 
försäljningsjournalen. Övergår Du från ett annat system skall kontona 1590 samt 2490 läggas 
upp. (Kund- och Leverantörs-fakturor från gamla systemet). Använd samma SRU som gör 1510 
resp. 2440. Se beskrivning av hur övergången går till här: https://youtu.be/RO-7vYgEk_Y 
Se även här hur Du ändrar licensen

3
Nästa steg blir att dela upp Dina kunder i grupper. Exempel kan vara Grossister och Detaljister. 
SEBS sköter resten automatiskt och Du kan ta fram statistik per kundgrupp och även skriva ut 
resultatrapport per kundgrupp. Har Du bara en sorts kinder kan Du hoppa över detta. 
Länken till filmen är: https://youtu.be/Y48QNTER70w

4
Nu delar vi in företagets produkter i grupper. Artikelgrupper, eller som de också benämns 
Kostnadsbärare. Se filmen här:  https://youtu.be/uGsIo2vx1Dw

5

Om Du skall använda redovisningsdelen startar Du upp så här om inte företaget är nystartat. 
Exempel 1 visar start vid årets början och Du har kalenderår som bokföringsår: 
Gå till Ekonomi - Dagboksnoteringar. Ange 31 december som datum. 
Mata in utgående saldon från Din tidigare Balans- och Resultatrapport och spara. 
Kör årskörning av huvudbok som finns under Ekonomi - Körningar. Du är nu igång. 
Startar Du upp vid månadsskifte sätter Du datum till den sista i föregående månad och natar in 
enligt ovan. Du kör i stället Skapa ny bokföringsperiod som vinns under Ekonom - Körningar.  
Film om Dagboksnoteringar finn här: https://youtu.be/ddJdtsIGUNo
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6
För de följande tre punkterna rekommenderar vi: Registrera data allt eftersom de återkommer 
och behövs i verksamheten. Har Du stort antal poster kan Du få hjälp av oss med att läsa in data 
till SEBS. 
Här länk till filmen som visar uppläggning av leverantör: https://youtu.be/q35wyvEa_RI

7
Turen jar nu kommit tilluppläggning av kunder- 
Tips: Gå till Kund - Kundregister och tryck F1. Där hittar Du flera filmer om som relaterar till 
kunder. 
Hjälpfilmen hittar Du här: https://youtu.be/Q1R1car-huU

8
Artikelregistret är komplext. Vi rekommenderar att Du börjar med att lägga upp färdiga artiklar. 
Sådana som Du köper in eller slutprodukt från produktionen. Här finns flera instruktionsfilmer 
att tillgå och längre fram visar vi hurt Du bereder en produktion med material, maskiner och 
operationer. 
Grundfilmen för att komma igång finns här: https://youtu.be/uuGvqSmBROQ

9
Nu har turen kommit till första fakturan. Gå till Order - Orderregistrering för att notera ordern. 
Grunderna ser Du här: https://youtu.be/4pkug8K3g8I  
Tryck F1 i orderformuläret för att se fler tips om vad Du kan göra här. 

Funktioner läggs hela tiden till
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