
 

Vi har gjort verktyget Kontofördjupning  dynamiskt 

Verktyget har byggts om för att spara så mycket tid som möjligt åt 
företaget.Beställare av funktionen är vi själva och redan efter några veckor i drift ser vi 
den stora potentialen i verktyget.  

Funktionen hittar nu kund- respektive leverantörsfakturor. Oavsett om de finns i en 
försäljningsjournal,  kundreskontran, utbetalningsfil eller inbetalningsfil från 
Bankgirocentralen. 

Du erhåller verktyget i samband med uppgraderingen till SEBS Leader Group. Allt 
detta kan verktyget göra för företaget: 

- Visa saldoförändring för vald period. 
- Urval kan göras för konto, resultatenhet, kostnadsställe, kostnadsbärare, projekt, 

kundgrupp samt säljare. Eller i kombination med varandra. 

- Vid konto för kundfordringar kan Du : 
- Se vilka kundfakturor som ingick i en viss försäljningsjournal 
- Klicka på en faktura  ur journalen för att få upp den på skärmen 
- Se vilka fakturor som ingick i en viss betalfil från Bankgirocentralen 
- Klicka på en faktura ur filen för att få upp den på skärmen 
- Se hur fakturan är konterad 

- Vid konto för leverantörsskulder kan Du: 
- Klicka på en leverantörs-faktura  för att få upp den på skärmen 
- Klicka på en kontering för kvittering av betalningar från 

Bankgirocentralen för att se vilka fakturor som ingick i filen 
- Se hur fakturan är konterad 
- Klicka på en viss faktura från filen för att få upp den på skärmen. 

Välj period samt konto. Transaktioner samt periodsaldo visas. 
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Du kan göra valfritt antal urval.  

I exemplet har vi valt att se händelser och saldo för säljer MS.  

Har Du tagit bort ett urval måste Du bekräfta det med Enter i fältet för att ändringen 
skall utföras. 

Här väljer vi kontot för leverantörsskulder (2440) 

Vi klickar på verifikation 1161 med texten Leverantörsbetalningar Bankgiro.  

Därefter klickar vi på knappen Fakturor 

Då får vi upp en bild som visar vilka fakturor som ingick i denna betalningsfil från 
Bankgirot. 
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Klicka på en faktura och klicka sedan på knappen Konteringar.  

Du får då upp en bild som visar alla konteringar för fakturan. Både vid registrering 
samt utbetalning. Du ser även internredovisningen här. Kostnadsbärare 32. (Ni som 
varit med länge minns säkert hur omständigt det var med internredovisning i klass9). 

Om Du dubbelklickar på en faktura som ingick i bankgirofilen så visas den på 
skärmen. 
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Här är ytterligare ett exempel på hur Du kan använda verktyget. Företaget har 
skickat ut kravbrev och en kund ringer och säger att de betalade 2019-06-05. 

Välj period 201906 samt konto för kundfordringar (1510). Markera inbetalningen 
2019-06-05 och klicka på knappen Fakturor. 

Fakturorna som ingick i den bankgirofilen visas. Inget spring efter arkivpärmar mera. 
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Dubbelklicka på en av fakturorna för att få upp den på skärmen. 

Vi är övertygade att det är så här en riktig kontofördjupning skall fungera.  

Supportteamet kommer att kontakta Er för uppdatering inom en snar framtid. 

Hälsningar från supporten 
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Tillsammans bygger vi Sveriges kostnads-effektivaste affärssystem 
 Saknar Du någon funktion? Kontakta oss. En ny funktion kostar bara bråkdelen av vad det kostar att byta 

system för att erhålla en viss funktion.  
Här kan Du läsa om tips och om funktioner användare beställt: http://www.systemtechnologies.se/SEBS 

Avsluta prenumeration genom att sända AVSLUTA till support@systemtechnologies.se
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