
 Ett av de kraftigaste verktygen - Dagboksnoteringar 

De två till tre sekunderna extra tid registreringen tar jämfört med ett enkelt 
bokföringsprogram räknar vi med att det sparar en arbetsdag per vecka. Det blir 
också c:a 200 verifikat mindre per år genom att reskontran skapas automatiskt. 

Det är mycket som utförs "bakom kulisserna”.  Först tittar vi på hur man kan 
använda valutaomvandlingen vid leverantörs-fakturor  i annan valuta. 

Kryssa i ”valutaomvandling” enligt bilden. Fyll i fakturabeloppet i i fältet ”Belopp”. 
Varje rad omvandlas sedan till SEK när den bekräftas med Enter. 

Reskontran skapas precis som vanligt automatiskt. 

Nedan ser Du en del av allt som utförs automatiskt: 

Inköpsordern förses med verifikationsnummer 

Inköpsordern förses med fakturanummer som det går att dubbelklicka på för att få 
upp leverantörs-fakturan på skärmen. 

Skapar automatiskt hela leverantörs-reskontran 

Kopplar samman leverantörs-fakturan med PDF-fil så man kan dubbelklicka för att 
få upp fakturan  på skärmen i flera program 

Bokför automatiskt alla leverantörsbetalningar via koppling mot Bankgirot  

Markerar fakturorna som betalda  

Minskar skulden i leverantörsregistret.  
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Uppdaterar automatiskt anläggningsregistret  

Håller koll på att leverantörsreskontran stämmer överens med huvudboken 

Håller koll på att kundreskontran stämmer överens med huvudboken  

Uppdaterar material och artikel priser  

Uppdaterar inköpsorder med fakturerat antal  

Uppdatera antal i material och artikelregistret  

Uppdaterar företagets substansvärde för grafisk visning  

Uppdaterar den viktiga "How Do You Do" funktionen 

Minskar det totala antalet verifikat med ca 200 per år för företag med 
leverantörsfakturor varje dag. 

För företag med två till tre personer som ska ha koll på företaget sparar 
dagboksnoteringarna in c:a en arbetsdag i veckan  

Skapar underlaget för den helt automatiska avskrivningsfunktionen 

Fördelar automatiskt fakturajournalen på kostnadsställe, kostnadsbärare, projekt, 
kundgrupp och handläggare för selektering i resultatrapporten 

Bokför automatiskt kundinbetalningarna 

Ovanstående är skälet till att även användare av andra produktionssystem använder 
Ekonomifunktionen i  SEBS Leader Group 

/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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