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SoftOne GO 2.1 
 

29 oktober 2019 – 1 april 2020 

 

SoftOne arbetar hårt för att utveckla systemet och göra det så effektivt och enkelt som möjligt 

för dig som användare. Att ha utvecklingen in-house ger oss möjlighet att kunna utveckla 

tjänsten tillsammans med våra kunder. 

 

I vår utvecklingsprocess använder vi oss av ramverket SCRUM som är det mest använda 

ramverket för agila utvecklingsteam. Det innebär att vi släpper releaser var 14:e dag. Den stora 

fördelen med detta arbetssätt är att vi snabbt kan agera på förändringar i omvärlden eller krav 

från kunder. 

 

Här kan du läsa om alla nya funktioner och uppdateringar som har släppts från 29 oktober 2019 

till 1 april 2020.  
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Välkomna! 
 

SoftOne GO 2.1 är ett projekt som vi har jobbat med sedan lanseringen av SoftOne GO 2.0 den 

30 oktober 2020. I detta dokument finner ni beskrivningar av all ny funktionalitet som ingår i GO 

2.1, uppdelat på modulnivå. 

SoftOne GO utvecklas ständigt. Att hålla sig uppdaterad om nya funktioner är avgörande för att 

kunna utnyttja den fulla potentialen i SoftOne GO. Affärssystemet har utvecklats med en mängd 

nya funktioner och fördelar för dig som kund. 

Vi vet att det ibland kan vara svårt att hänga med och hitta tiden att läsa releasenyheterna 

löpande. Därför har vi skapat detta samlingsdokument som är en summering av alla 

releasenyheter sedan den 29 oktober 2019. 

Vi utvecklar SoftOne GO i nära samarbete med dig som kund. Just dina synpunkter är viktiga för 

oss och för alla våra andra kunder. Så fort du får en bra idé om hur SoftOne GO borde utvecklas 

tar vi tacksamt emot dina förslag via support@softone.se. 

Om du önskar en separat genomgång för hur just din verksamhet kan ta del av alla de nyheter 

som detta dokument innehåller, tveka inte att kontakta oss för en egen genomgång tillsammans 

med någon av våra duktiga konsulter via konsult@softone.se. 

Vi önskar dig en härlig läsning! 

 

mailto:support@softone.se
mailto:konsult@softone.se


Sida 6 av 154 

1. SoftOne GO Plattformen 
 

1.1 App 

1.1.1 Ny design 

I den senaste versionen av appen SoftOne GO möter du en ny genomgående layout och grafik 

med tightare design och modernare känsla. Du kommer känna igen både färgval och de tydliga 

menyikonerna från webbversionen av affärssystemet. Oavsett vilken modul som används 

kommer alltså färger, ikoner, knappar och menyer vara uppdaterade – allt för att ge er en bättre 

användarupplevelse! 

 
Inloggningssida 

Inloggningssidan har fått ett modernt och avskalat gränssnitt. 
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Menyer 

Appen innehåller tre olika menyer (Välj startsida, slideout till vänster och slideout till höger) och 
dessa har genomgått både färgförändring och uppdatering av ikoner. 

Knappar 

Flera knappar har ändrats för ökad tydlighet. Två exempel är plustecknet (skapa ny av något) och 
de tre punkterna (tillgång till fler alternativ). 

  

 

 



Sida 8 av 154 

1.1.2 Nytt tema i Android 

Vi har uppgraderat det grundläggande temat i Android-versionen av GO-appen. Från och med nu 

stödjer vi officiellt endast versioner från och med Android 5.0. 

Det nya temat innebär ett gränssnittslyft i alla dialoger, som exempelvis kalender, val av 
tid/timmar och informationsmeddelanden. Nedan visas två exempel på hur det nya, moderna 
temat ser ut. 

    

1.1.3 Ny mappstruktur 

I den senaste versionen av appen SoftOne GO möter du en ny genomgående layout och grafik 

I webbversionen av GO har det sedan en tid tillbaka varit möjligt att gruppera filer i olika mappar 
på sidan Dokument (f.d. Filarkiv). Nu finns mappstrukturen även i appen! Se mer information på 
respektive bild. 
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Ändring av menyalternativ 

 
Hantering av mappar 

 
 

1.1.4 Förbättring av bakåtnavigering 

När det gäller Android har en förbättring utförts gällande bakåtnavigering i appen. Framöver 

kommer det fungera enligt följande: 

• Om navigeringsmenyn är öppen och man trycker bakåt stängs menyn. 
• Om man är inne i ett menyval, exempelvis orderlistan, och trycker bakåt så kommer man 

till sin startsida. Om orderlistan råkar vara startsidan kommer appen stängas. 



Sida 10 av 154 

1.2 Anställda 

1.2.1 HR-samtal 

Tre nyheter har utförts gällande funktionen HR-samtal som finns på anställdakortet. 

Automatisk markering 

• Den anställde man redigerar är nu markerad när man väljer nytt HR samtal.

 

Filtrera anställd samt behörighet 

• Det går nu att filtrera fram en anställd samt behörighet. 

 

 

Ångra knapp 

• Det finns nu en Ångra-knapp. 
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1.2.2 Tvingande löneavtal 

Efter många önskemål från våra kunder som har SoftOne GO lön så har vi ny en inställning där ni 

kan välja att Löneavtal ska vara tvingande när ni lägger upp en ny anställd. Denna funktion kan 
även användas för er kunder som inte kör SoftOne GO lön. Under Löneavtal finns alla 
anställningsbevis upplagda och då missar du inte det. 

Inställning 
• Gå in under Personal > Inställningar > Företagsinställningar. Under fliken Inställningar 

lön bockar du i ”Löneavtal obligatoriskt på anställd”. 

 
• När du sedan lägger upp en ny anställd och får upp redigera anställningsuppgifter får du 

en text som förklarar att du måste ange ett löneavtal för att kunna gå vidare (Spara). 

 

1.2.3 Varning vid dubblett av personnummer 

Nu varnar programmet om du försöker lägga upp en anställd med ett personnummer som redan 
är kopplat till en anställd. Den varnar även för de anställda som är inaktiverade. Följande varning 
visas och den innehåller information om den anställde som har inskrivet personnummer. 
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1.2.4 Hamburgermenyn 

Bortfiltrering veckoarbetstid och sysselsättningsgrad 

Nu finns möjlighet att filtrera bort både sysselsättningsgrad samt veckoarbetstid under anställd. 

• Gå in under hamburgermenyn till höger. 

 

• Där väljer du filtrering (den högra) och sedan avmarkerar du det val du önskar ska döljas. 

 

1.3 Dokument 

1.3.1 Dokumentarkiv 

Nu finns en nu funktion i SoftOne GO gällande att spara ner dokument på den anställde. 
Anställningsbevis bilagan Kortare vikariat som e-postas/skrivs ut från schemaplaneringen kan 
även den sparas ner direkt till dokumentarkivet. 

För att använda funktionen så behöver du göra vissa inställningar. 

• Börja med att aktivera Dokumentarkiv på den roll som ska få tillgång till denna funktion 
under en anställd. Detta gör du under Personal > Administrera > Roll > Roller. Klicka dig 
vidare på Skrivbehörighet om rollen ska ha redigeringsmöjligheter annars klickar du på 
Läsbehörighet.  Välj sedan modul Personal. Bocka i Dokument som du hittar under Anställd > 
Anställda, du kan även söka efter [1015]. 
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• Nu finns fliken Dokument under anställda. Här under kan du sedan klicka på Välj filer att 
ladda upp. 

 

• 1. Välj den fil från din dator du önskar ladda upp. 2. Bestäm vilka roller som ska få tillgång 
till dokumentet. Din roll du själv har när du laddar upp blir automatiskt vald. 3. Klicka på 
Ladda upp. 
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• Du kan även välja att spara ner Anställningsbevis bilagan Kortare vikariat till 
Dokumentarkivet när du ska skriva ut/maila ut till den anställde. 
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• Du ser även status på dokumentet om den anställde har bekräftat eller inte med samma 
symbol som i SoftOne Meddelandet. 
Röd – ej bekräftat eller Grönt – bekräftat. 

 

1.3.2 Ny placering & koppling till mottagargrupper 

Sidan Filarkiv byter namn till Dokument och vi har vidareutvecklat funktionaliteten kring 
dokumenthanteringen. Du når numera dokumenten direkt via ikonen på höger sida. 

 

• När du öppnar Dokument finns två flikar. Allmänna och Mina. Du kan läsa mer om 
hur Mina dokument fungerar under Mina dokument-expandern nedan. 
• Under fliken Allmänna finner du alla dokument som finns uppladdade på ert företag som 
du har tillgång till att se. 
• För att ladda upp ett nytt dokument, trycker du på ’+’-et högst upp i högra hörnet. 

• OBS, för att kunna ladda upp dokument, krävs rollbehörighet Filarkiv 
(601) under Administrera-modulen. (?) 
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• Här laddar du upp filen, väljer ett namn, lägger in en valfri datumperiod om dokumentet 
endast ska finnas tillgängligt en viss period samt lägger den i en befintlig mapp, alternativt 
skapar en ny. 
• Du kan numera även koppla ett dokument till en viss mottagargrupp! 

• Detta innebär att endast anställda tillhörande den mottagargruppen kan se 
dokumentet. En mottagargrupp kan exempelvis vara en viss kategori, en viss roll eller 
ett utvalt antal anställda. 

• OBS, Du skapar mottagargrupperna under Administrera > Inställningar > 
Register > Mottagargrupper. Detta kräver behörighet [2019] under 
Administrera-modulen på din roll. 

 



Sida 17 av 154 

• När du sedan sparar, kommer dokumentet synas under Allmänna-fliken under vald 
mapp, 

 

• För att se en preview på filen i dokumentet, som i vårt fall är en bild på en bil, trycker du 
på ögat bredvid dokumentet. 

 

• För att ladda ned filen på din dator, trycker du på ladda ned-knappen enligt nedan. 

 

• För att redigera dokumentet samt se vilka som läst eller läst & förstått det, trycker du på 
pennan. 
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• Du kan här ändra inställningarna för dokumentet 
• Du kan även se vilka som läst, läst och förstått samt när under expandern Vilka har läst? 

• OBS, Läst och förstått gäller i dagsläget endast dokument som skickats via ett 
meddelande som markerats att ska bekräftas. Denna funktionalitet finns inte 
ännu på vanligt uppladdade dokument. 
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1.3.3 Mina Dokument 
Mina Dokument är en ny funktion i dokument-hanteringen som gör det lättare att hålla kolla på 
personliga dokument. 

• I Mina Dokument finner ni dokument som är uppladdade på er anställning och som är 
bifogade i ett GO-Mail som behöver bekräftas. 

• De tidigare finns under mappen Kopplade på anställd och de senare 
under Skickade via meddelanden 

• För att hitta Mina Dokument går du först till Dokument via ikonen längst till höger 

 

• Gå sedan till fliken ’Mina’ 

 

• Under mappen Kopplade på anställd får du direktåtkomst till dokument du annars skulle 
hitta på ditt personkort, för lättare åtkomst. Det kan exempelvis vara en vikariatbilaga eller 
liknande. Den är bara synlig för dig och din chef. 
• Under mappen Skickade via meddelanden ser du direkt dokument som har skickats till 
dig via ett meddelande där avsändaren valt att den vill ha detta meddelande bekräftat. 

• För att bekräfta dessa dokument, måste du göra det i mailet som dokumentet 
skickats. Här kan du endast se den bifogade filen 

• Du ser bredvid dessa dokument även en checkbox som är röd eller grön. Röd 
innebär att du inte har bekräftat det, medan grön innebär att du har det. 
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• För att se en förhandsgranskning av filen, som i vårt fall är en bild på en bil, 
trycker du på ögat bredvid dokumentet. 

• OBS, detta är endast möjligt för bilder och PDF:er 

 

• För att ladda ned filen på din dator, trycker du på ladda ned-knappen enligt nedan. 

 

 

1.4 SoftOne GO Mail 

1.4.1 Markera flera mail som läst / oläst / ta bort 
• Välja flera mail och markera som läst/oläst 

• Under Funktioner finns nu valen Markera som läst och Markera som oläst. 

• Under Funktioner finns nu även Ta bort. 
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1.4.2 Ny placering 

Nu har knappen för SoftOne GO Mail flyttats från listen till högermenyn bredvid SoftOne 
Akademi och Rapportcentralen. 
Det har inte tillkommit några förändringar i hur det fungerar, endast ett nytt gränssnitt. 

 

• Ni når numera meddelanden via ikonen till höger. 
• Det finns tre flikar att byta mellan här; Mottagna, Skickade och Borttagna. 
• Du ser i listan vem avsändaren av mailet är, ämnesraden, när meddelandet mottogs och 
när det lästes. Olästa mail är även fet-markerade. 
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• Det går även att expandera listan genom att trycka på pilarna högst upp för att få en 
bättre överblick på meddelandena. 

 

• Då ser listan istället ut enligt nedan. 

 

• För att öppna ett meddelande, trycker du på pennan till höger eller dubbelklickar på det. 
• Meddelandet öppnas numera i ett pop-up-fönster. Detta gör att du inte behöver avbryta 
det du jobbar med för att öppna ett mail, eftersom mailet öppnar sig över fönstret. 
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• Här ser det ut som tidigare, förutom att knapparna för att Svara, Vidarebefordra och 
liknande flyttats högst upp för enklare åtkomst. 
• För att stänga ner meddelandet kryssar du ned det eller trycker Avbryt 
• Vill du skapa upp ett nytt meddelande trycker du på ’+’-ikonen högst upp i höger 
alternativt kan du högerklicka på ett meddelande för att få upp Nytt Mail-valet. 

 

• Nytt meddelande-dialogen fungerar även den som tidigare, med skillnad att Skicka och 
Avbryt-knapparna flyttat högst upp. 

 

• För att Ta bort eller markera ett mail som läst/oläst, högerklickar du på det i 
meddelande-listan. 
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• För att göra dessa markeringar på flera meddelanden samtidigt, bockar du i dem till 
vänster och högerklickar sedan för att alla valda meddelanden ska påverkas av din förändring 
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1.5 Prestanda 

• Aktivera schema 
o Här har vi gjort en prestandaförbättring. Det går nu att aktivera fler anställda 

samtidigt än tidigare.  

• Öppna/Redigera pass från Attestera Tid 
o Optimeringar har utförts när det gäller att öppna och redigera ett pass via 

pennan från sidan Attestera tid. 

• Laddning anställda 
o Förbättringar har även gjorts för att det gå snabbare att ladda upp anställda på 

sidorna Schemaplanering, Attestera tid och Anställda. 

• Hämtning anställda vid lönexport 
o Vi har optimerat hämtningen av Anställdalistan innan exporter av lönefilen. 

• Grundschema-aktivering 
o Vi har optimerat laddningstiden vid aktivering av grundschema. 

• Lönetransaktionsrapporter 
o Det har gjorts prestandaoptimeringar för uttag av lönetransaktionsrapporter. 

• Öppna rapport i Rapportcentralen 
o Laddningstiden när öppnar upp en rapport i rapportcentralen har optimerats 

 

1.6 Rapportcentralen  
• OBS, just nu går det endast att skriva ut Tid/Bemanning/Lön-rapporter från 

Rapportcentralen. 

1.6.1 Skriva ut flera rapporter samtidigt 
• Nu kan du starta flera utskrifter från nya rapportmenyn och de lägger sig på kö och du 
ser dem nedsänkt i färg samt med zzz. 
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1.6.2 Högerklick-val 
• Du kan nu även högerklicka på en utskriven rapport och få tre val. 

• Öppna rapporten, detsamma som att klicka rapportikonen. 
• Skriv ut igen med samma urval, då skrivs rapporten ut igen som en ny rapport. 
• Ta bort, detsamma som att markera krysset. 

 

1.6.3 Spara urval 

Ny funktion under nya rapportmenyn är att du kan spara ett urval på en rapport. Detta för att 
det ska gå snabbt att ta fram en rapport istället för att göra en massa urval varje gång. Du gör så 
här: 

• Spara urval 

 



Sida 27 av 154 

 

• Ta fram sparat urval 

 

• Kopiera aktuellt urval till nytt 
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• Ta bort urval 

 

 

1.6.4 Fler urval 

På flera kunders begäran har vi nu utökat valen under filtrering i nya rapportmenyn. Tidigare var 

det endast anställd du kunde välja en/flera av men nu har vi byggt ut så det gäller alla 
filtreringar. Det gäller Tidavtal, Kategori, Avdelning, Löneavtal, Semesteravtal samt Anställda. 

Viktigt! 
Har du tidigare skapat ett eget Urval så fungerar de inte längre, de är ogiltiga. Du måste radera 
ditt tidigare urval och göra om det med de nya inställningarna. 
 

1.6.5 Planeringsperioder i rapporturval 

Du kan nu välja dina upplagda Planeringsperioder som ett urval i rapporter du skriver ut från 
Rapportcentralen. 

Du öppnar helt enkelt den rapporten du vill åt, och under Period väljer du ”Planeringsperiod”, 
sedan vilken planeringsperiod och till sist vilken period i planeringsperioden. 

 

OBS! Om du inte har några planeringsperioder eller vill lägga upp flera, görs detta 
under Personal > Inställningar > Tid > Planeringsperioder . För detta krävs 
rollbehörigheten Planeringsperioder[2021] 
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Flera val under filtrering i rapportmenyn 
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1.6.6 Lägga till gömda rapporter 

Det går nu att få tillgång till rapporter som är kopplade till en annan roll än den din användare 

tillhör, om du har behörighet för detta. 

• Tidigare, om en rapport var uppladdad i rapportcentralen och kopplad till en annan roll 
än den din användare tillhörde, fanns det inget sätt för dig att "få fram" rapporten. 

• Vi har därför ändrat så att om du har behörighet för att ladda upp rapporter, kommer du 
alltid kunna ändra rollbehörigheten på rapporter din användare inte har tillgång till.  

• Du kommer åt dessa "gömda" rapporter, genom att bocka i Visa även ej upplagda 
rapporter. De kommer synas som utgråade med ett kugghjul bredvid sig. 

o Via kugghjulet kan du redigera rapporten och ändra vilka roller som har tillgång 
till den. 

▪ OBS, Detta gäller endast användare tillhörande roller som har behörighet 
Redigera rapport [339]. 

▪ Det är alltså viktigt att se över att en obehörig roll ej har tillgång till att 
göra detta då den i det fallet kan ändra vem som har tillgång till vilka 
rapporter. 

 

1.6.7 Fler exportformat 

Det finns nu stöd för fler exportformat på samtliga rapporter i Rapportcentralen. 

• Detta kräver att rapportmallen är inställd att kunna skrivas ut som dessa. Som standard 
kan endast PDF och XML skrivas ut. 
• Om ni har en ”egen” rapportmall, läggs exportformaten till under Rapporter > 
Rapportmallar egna > Pennan > Inställningar > Kan skrivas ut som(…) 

Nedan exportformat stödjer nu Rapportcentralen 

• Excel och CSV-fil 
• Exportfil 
• PDF 
• RTF fil och RTF fil redigerbar 
• Tabbseparerad fil 
• Textfil 
• Word 
• XML 
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1.6.8 Expanderat läge 

Det går nu att expandera menyn i Rapportcentralen för att få en bättre överblick på rapporterna 
och se vilka rapporter som är kopplade till vilka roller, standard exportformatet på rapporten, 
rapportnumret, och lite till... 

• För att komma till det expanderade läget, trycker du på pilarna. 
o OBS, du måste befinna dig i Personal-fliken för att pilarna ska synas.

 

• Det expanderade läget ser ut enligt nedan. 
• Det går inte att utföra några funktioner i detta läge just nu, utan det är bara en överblick

 
• Det går även att exportera listan till exempelvis Excel genom att trycka på 

hamburgermenyn högst upp till höger

 

1.6.9 Borttag ingång till Rapporter från vänstermenyn 

Vi tar nu bort ingången till Rapporter från vänstermenyn och hänvisar istället till 

Rapportcentralen där alla Personal-rapporter finns med mer funktionalitet! 
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1.7 SoftOne Online 

1.7.1 Ny inloggningssida 
I SoftOne GO 2.1 har vi gjort om inloggningssidan. 

• Den har nu ett mer stilrent utseende. 

• Vi har tagit bort all onödig information runt om. 

 

1.7.2 Nytt gränssnitt aktiveringsmail 
 

Vi ändrar även gränssnittet på aktiveringsmailet i samband med GO 2.1. 

• Nu syns även GO-loggan 

• Avsändaren av mailet är nu SoftOne GO, inte noreply@softone.se 

mailto:noreply@softone.se
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2. Bemanning 
 

2.1 Schemaplanering 

2.1.1 Spara & Aktivera Grundschema-förändringar 
Nu har vi en väldigt önskad ny funktion som kan användas när du vill göra små-justeringar på ett 
befintligt grundschema som redan är utaktiverat, men inte vill omaktivera grundschemat och på 
så sätt förlora din operativa planering. 
Funktionen innebär att om du gör en förändring på en dag i grundschemat, exempelvis 
en ändring av starttid/sluttid, passtyp eller rast så kan du direkt från grundschemat spara och 
aktivera ut den förändringen direkt i arbetsschemat, utan att din operativa planering påverkas.  
Denna funktion är endast tänkt för dagliga förändringar och kan inte göras för flera dagar 
samtidigt.  
OBS! Det finns även en instruktionsvideo gällande den här funktionen på SoftOne Akademi. 

• I vårt exempel här så har den anställde ett 4 veckors grundschema som redan är 
utaktiverat och vi vill lägga till ett pass på lördagen. 

 

• Vi fyller i starttid, stopptid, passtyp och rast. Längst ner på spara knappen så finns nu 
ytterligare ett val med benämning ’Spara och aktivera’. 
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• I dialogrutan visas information om det utaktiverat grundschemat, exempelvis att det är 
aktiverat från 2019-09-30 till 2020-05-03. Här fyller du i mellan vilka datum du önskar 
aktivera ut din ändring, som default syns här aktiveringsperioden. När du valt vilken period 
du vill aktivera ut din förändring, klickar du på ’Hämta pass’. 
• Nu visas alla de dagar under perioden som skulle påverkas av grundschemaförändringen. 
Om det är ett pass som justerats manuellt i arbetsschemat som kommer påverkas markeras 
det i text och med en ikon längst till höger. Du väljer här om nya ändringen skall skriva över 
schemat dessa dagar genom att bocka i eller bocka ur dagarna. 

• Den varnar om en passförfrågan är skickad från passet. 

• Den varnar om schemat bryter mot en arbetstidsregel. 

• Den varnar om du har satt schemat som ett X-tra pass. 

• Om dagen är attesterad så visas det med en röd gubbe och dagen kan inte skrivas 
över. 

• Om dagen har en frånvaro så visas detta med en väska med rött kors och kan inte 
skrivas över. 

• Om du lagt in ett pass på en dag som du vanligtvis inte ska kunna planeras på, 
t.ex. en helgdag (saknas under dagtyper i tidavtalet) så kan dessa heller inte skrivas 
över. 

• (Dessa dagar som inte kan skrivas över har ingen box som du kan markera.) 
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• När du gjort dina markeringar så markerar du Spara och Aktivera. Då aktiveras din 
grundschemaförändring ut direkt i arbetsschemat, men påverkar inte din resterande 
operativa planering. 
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• OBS! Vi uppmanar verkligen att denna funktion används när små-justeringar ska göras i 
grundschemat. Den kommer spara dig väldigt mycket tid och du kommer inte riskera att 
förlora din operativa planering som inte påverkas av grundschema-ändringen. 

 

2.1.2 Status-ruta vid aktivering av Grundschema  
Vid aktivering av ett grundschema syns nu en status-vy som visar händelseförloppen i 
den pågående aktiveringen. 
Denna status-vy kommer synas direkt när grundschema-aktiveringen startar och det kommer 
även gå att se den på historiska aktiveringar i efterhand. 

Status-vyn ser ut enligt nedan skärmbild. 
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-Här kommer samtliga anställda som aktiveringen avser listas med status samt vilken period som 
aktiveras. 
Status-förklaring: 
Väntar = Aktiveringen har ännu inte påbörjats för den anställde. 
Klar = Aktiveringen är klar för den anställde. 
Schemalagd = Aktiveringen är schemalagd och kommer bli klar över nästa natt. Aktiveringar 
schemaläggs om aktiveringen avser en avvikelserapporterare som aktiveras längre än en period 
på 45 dagar. 
Om du klickar på utropstecknet syns även mer information, exempelvis om en schemalagd 
aktivering är backad eller liknande. 
 
-Det går även att se aktiveringsstatusen historisk för tidigare grundschema-aktiveringar 
i aktiveringsvyerna (Planering > Aktivera schema samt Funktioner -> Aktivera grundschema i 
Grundschemavyn) under “Pågående aktiveringar”.  



Sida 38 av 154 

 

I första läget syns endast de aktiveringar som är aktiva just nu. Det vill säga pågående eller 
schemalagda aktiveringar. 
För att se avslutade aktiveringar bockar du i ”Visa även avslutade” samt skriver in ”Från datum” 
och ”Till datum” för när aktiveringen initierades. 
Här syns information om slutförda historiska aktiveringar, och du kan se hur många/vilka anställa 
aktiveringen berörde, när aktiveringen skapades såväl som av vilken användare. 

 

2.1.3 Tydliggörande planeringsfaserna 

Vi gör om lite i Schemaplaneringen för att tydliggöra vad de olika planeringsfaserna innebär. 

Detta innebär att vi ändrar menyvalen till vänster från Schemaplanering till ett menyval per 
planeringsfas som ni använder er av. I de flesta fall är detta Aktivt schema och Grundschema 
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Vi byter även namn på ”Schema” till ”Aktivt schema”. Detta för att tydliggöra skillnaden mellan 
ett grundschema, som inte är aktiverat, med ett aktivt schema, som är ett grundschema som 
aktiverats ut. 

• Meny-valet Schemaplanering under Planering byts ut till Aktivt schema, Grundschema 
osv. 

• Det vill säga, det kommer finnas en menyingång för varje planeringsfunktion din 
roll har tillgång till. Detta innebär att du kan gå in direkt i Grundschemat eller det 
Aktiva schemat 

 

• När du går in i Aktivt schema eller Grundschema, kommer det se exakt likadant ut som 
tidigare och du kommer fortfarande kunna byta mellan vyerna inuti 
schemaläggningsfunktionen som tidigare. Men om du till exempel vill gå till grundschemat, 
behöver du inte längre som tidigare först gå till Schemaplanering och sedan byta vy till 
grundschema, utan går då direkt till Grundschema från vänstermenyn. 
• Vi byter även namnet på ”Schema” till ”Aktivt schema” för att tydliggöra vad det innebär. 

 

• Detta kommer förändras i samtliga vyer och funktioner som hänvisar till det aktiva 
schemat. 

• Till exempel heter nu ”Återställ till schema” istället ”Återställ till aktivt schema” 
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2.1.4 Redan aktiverad period i grundschemat 

För att lättare kunna se vad som är utaktiverat och inte när befinner sig i grundschema-vyn har vi 
nu lagt in en färgmarkör bakom de dagar som redan är aktiverade, samt lagt till en varning när 
man redigerar ett grundschemapass som redan är aktiverat. 

• Den ljusgröna bakgrundsfärgen i grundschema-vyn innebär att dagen redan är aktiverad 
till det aktiva schemat för den anställde. 

• OBS, Denna ljusgröna färg syns endast i grundschemat och ska därför inte 
blandas ihop med tillgänglighet, som endast syns i det aktiva schemat och som har en 
mörkare grön färg. 
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• Om du öppnar ett utaktiverat grundschema-pass, kommer du även i foten se att passet 
tillhör en aktiverad period samt till vilket datum. 

 

• Om du försöker redigera ett grundschema-pass som redan är aktiverat, kommer du få 
nedan varning. 

 

• Om du här trycker Ja, kommer du gå vidare till Spara och Aktivera-dialogen, där du kan 
aktivera ut din grundschema-förändring direkt i det aktiva schemat. 
• Trycker du istället Nej, kommer ändringen inte aktiveras ut och kommer endast påverka 
grundschemat. Det vill säga kommer inte påverka det aktiva schemat tills nästa aktivering. 

• Om du bocka i Visa inte detta igen kommer ditt senaste val bli förvalt och du 
kommer inte få upp denna fråga tills nästa gång du går ur och går in i schemat igen. 

 

2.2 Planeringsperioder 

2.2.1 Beräkna periodsammanställningen utifrån veckoarbetstid 
• Räkna ut periodsammanställning utifrån veckoarbetstiden. 

• Om du önskar att periodsammanställningen skall utgå från den anställdes 
veckoarbetstid så ska du INTE göra några inställningar under Tidavtalet. 
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2.2.2 Beräkna extrapass i periodsammanställning 
• Extra pass ska/ska inte inkluderas i periodsammanställningen 

• Under Företagsinställningar och fliken Inställningar planering finns valet 
”Inkludera extrapass i periodsammanställning”.

 

• Under redigera pass taggar du passet att det är ett extra pass under valet Xtra. Det visas 
sedan på passet att man taggat det som ett extra pass. 
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2.2.3 Schematypsfaktor  
• Schematyp med faktor 0 inkluderas i periodsammanställningen 

• Om en schematyp har faktor 0 eller markerat som Räknas ej som schematid så 
räknas den tiden ej med i periodsammanställningen. 

 

 

 

2.2.4 Borttag årsarbetstid 
• Tidigare inställningar för Årsarbetstid 

• Vi har nu tagit bort valet för Årsarbetstid under Tidavtalen. 
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2.2.5 Saldo-uppföljning på planeringsperioder 

Du kan nu följa upp saldon på dina upplagda planeringsperioder såväl som att jämföra saldon 
mot schemalagda timmar. 

– OBS! Till att börja med, behöver du ha lagt upp Planeringsperioder i ditt företag under Personal 
> Inställningar > Tid > Planeringsperioder såväl som kopplat på företagsinställningen ”Beräkna 
periodsammanställning”. Denna hittar du under fliken Inställningar planering i Personal > 
Inställningar > Företagsinställningar. 
Har du gjort ovan, går du till Inställningar > Tid > Saldon och skapar ett nytt eller redigerar ett 
befintligt saldo. 

 

Om du vill följa upp detta saldo mot en planeringsperiod, kopplar du det först och främst mot 
den planeringsperioden under ”Perioduppsättning” högst upp i högra hörnet. 

Sedan trycker du ”Ny rad” på Saldoregler, väljer Tidavtal (Vill du koppla detta mot flera tidavtal, 
får du helt enkelt lägga upp flera saldoregler). Under ”Tidsperiod” väljer du Planeringsperiod. 
Sedan trycker du OK och Sparar dina förändringar i saldot. 
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’ 

Du går sedan till Schemaplaneringen eller Attestera Tid och trycker upp Periodsammanställnings-
rutan och trycker sedan ”Hämta saldon” för att se hur saldot jämför sig med den schemalagda 
tiden under planeringsperioden du befinner dig i. 
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Förklaring utav raderna 
Planerad schematid : Aktiverad schematid + Grundschematid (Ej aktiverad under perioden) 
Aktiverad schematid : Utaktiverade timmar i Arbetsschemat 
Grundschematid (Ej aktiverad tid under perioden) : Timmar i Grundschemat som inte aktiverats 
ut till Arbetsschemat 
Veckoarbetstid för period enligt avtalet : Kontrakterad arbetstid för perioden enligt 
anställningen 
Differens : Differensen mellan Veckoarbetstid för period enligt avtalet och Planerad schematid 
— 
Saldo : Antalet timmar inarbetat i saldot under perioden 
Aktiverad schematid : Samma som Aktiverad schematid 
Grundschematid : Samma som Grundschematid (Ej aktiverad tid under perioden) 
Differens : Differens mellan Saldo och Planerad schematid 

— 

När du kopplat saldot mot en planeringsperiod ser du även detta i Attestera Tid 
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2.2.6 Tilläggstext 
Förändring utav benämning på ”Grundschema” till ”Grundschematid ej aktiverad under period” 

för att tydliggöra innebörden av denna beräkning. 

 

2.3 Tabeller & Diagram 

2.3.1 Total-summering 

En nyhet under tabeller är att vi nu visar en summering längst ner. Den är stängd när du väljer 

tabell men du kan välja att expandera den på pilen. 

 

 

 

2.3.2 Preliminära nyckeltal 

En ny funktion i programmet som tillhör försäljningsprognos är att du kan justera dina siffror 
tillfälligt för att se en ny beräkning av dina nyckeltal. Detta för att se hur en eventuell 
budgeterad/prognostiserad försäljning, timmar eller personalkostnad påverkar dina nyckeltal. 
Inget sparas och när du laddar om sidan så återgår siffrorna till ordinarie budget. 
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• Inställning 
• Du måste börja med att aktivera funktionen under den Roll som ska få tillgång till 
detta i schemaplaneringen. Gå in under Administrera>Roll>Roller, här klickar du på 
pennan på den roll du önskar aktivera funktionen på. Klicka sedan på Skrivbehörighet 
och sedan hämtar du upp modulen Ekonomi. Under Redovisning och Budget finns 
valet Försäljningsprognos [2022]. Markera valet och spara. 

• Schemaplanering 
• När funktionen är aktiverad på rollen så har du fått en penna synlig vid Summa 
under Tabell. 

 

•  

• Markerar du pennan så får du upp Justera där du under de vita fälten kan skriva 
in önskad budget, timmar eller personalkostnad. När du sparar så kommer dessa 
synas under summa med orange. T ex om du skrivit in en summa under Budget så 
visas allt som räknas fram utifrån budget hur det skulle bli med dina nya siffror med 
orange färg. Laddar du om Tabell eller schemaplaneringen så återställs siffrorna. 
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2.3.3 Utökad justering av preliminära nyckeltal 

Vi har byggt ut funktionaliteten kring justering av nyckeltal i Schemaplaneringen så att det nu går 

att justera samtliga nyckeltal. 

För att göra detta, går du till Schemaplaneringen och öppnar upp tabellen högst upp i vänstra 
hörnet där du ser dina nyckeltal för vald period. 
   –(OBS, din roll måste ha behörighet Visa uppföljning[913] för att se ”Tabell” samt Justera 
nyckeltal [1023] för att du ska se pennan) 

Du trycker sedan på pennan under datumexpandern för att öppna möjligheten att redigera 
värdena i din budget / prognos och se hur dina nyckeltal förändras. 

 

I pop-up rutan ser du dina ingående budget/prognos-värden för perioden och kan även redigera 
dem för att se hur dina nyckeltal påverkas. 

De värden du redigerar, redigerar du endast ”just nu”. Det vill säga, nästa gång du går ur 
Schemaplaneringen, byter period/vecka eller trycker ”Återställ” kommer nyckeltalen återställas 
till deras riktiga värden. 

 

För att beräkningen av ett nyckeltal ska gå igenom, måste du låsa ett av de tre nyckeltalen som 
används i beräkningen av just det nyckeltalet. (Se längst ned för hur samtliga nyckeltal beräknas) 
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I nedan exempel lägger jag in 1000 budget-timmar, väljer sedan att låsa timmar-fältet och 
justerar sedan min FPAT för att se hur försäljningen förändras. 

 

Vi ser då att om vi vill uppnå en FPAT på 4000kr med 1000 arbetade timmar, måste försäljningen 
för perioden ligga på 4 000 000 kr 

Kolumnen till vänster under respektive kolumn avser alltså värdet efter justeringen är gjord och 
kolumnen till höger det ingående värdet. 

 

Du ser även dina justerade nyckeltal i schemaläggningen efter att du tryckt ”OK” i orange färg. 
Vid mouse-over värdet ser du original-värdet på nyckeltalet. 

Nyckeltalsberäkningar: 
Försäljning – Ingen beräkning. 
Timmar – Ingen beräkning. 
Personalkostnad – Snittlön * Timmar * Påslag 
Löneprocent (%) – ( Personalkostnad / Försäljning ) * 100 
LPAT – Personalkostnad / Timmar 
FPAT – Försäljning / Timmar 
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2.4 Preliminära / Definitiva pass 

2.4.1 Definitiva & Preliminära pass på samma dag 

Funktionen Preliminära & Definitiva pass har tidigare fungerat per dag. Nu har vi gjort om 
funktionen så att det är per pass. 

T ex om du har 4 olika pass (sitter ej ihop) under Ledigt pass så kan du nu under Redigera pass 
sätta ett av passen som preliminärt. 

Du kan alltså styra vilka av de lediga passen som ska visas för de anställda genom att ta bort 
markeringen under Prel. Rastens markering hör ihop med passets markering. Den är read-only. 

 

 

Under Funktioner är det fortfarande hela dagen som gäller, där kan vi inte välja enskilda pass. 

Du kan nu även flytta ett definitivt pass från ex Ledigt pass till en anställd som har ett pass som 
är Preliminärt och dessa behörigheter kvarstår. 
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Det skickas fortfarande endast ett meddelande till de anställda om förändrat schema på 
definitiva pass. 

 

2.5 Ledighetsansökan 

2.5.1 Automatiskt datumval 
• Datumval i ledighetsansökan 

• Nu har vi ändrat så när en anställd ska ansöka om ledighet eller när du som chef 
ska planera in en frånvaro så lägger sig T.o.m. datumet lika som Fr.o.m. datumet 
automatiskt. 
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2.5.2 Notering 

Numera finns endast notering vid en ledighetsansökan från anställd. Ej när en chef planerar in 
frånvaro på en anställd. Notering är bra för den anställde att fylla i så chefen ser detta när den 
fått in ansökan. 
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2.5.3 Utbyte knapp Spara till Skicka (anställd) 
• För anställd så har vi bytt ut knappen Spara till Skicka. 

 

 

2.5.4 Namnbyte status 
• För chef som går in under Godkänn ledighet har vi bytt namn på statusen Definitiv till 
Behandlad. 
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2.5.5 Anställningsnummer 
Ny skrivs även anställningsnumret ut under kolumnen Anställd i listan under Planering > 

Godkänn ledighet. 

 

2.6 Vakanta anställda 

Nu har vi äntligen funktionen Vakanta klar. Du kan nu lägga upp vakanta personer under anställd 
och använda dem i schemaplaneringen. Vakanta personer räknas ej med i licensen. 

• Inställning 
• Gå in under Personal>Inställningar>Företagsinställningar. Under fliken 
Inställningar planering bockar du i ”Använd vakanta anställda”. 

 
• När du sedan ska lägga upp en vakant så finns en checkbox att markera så 
programmet vet att detta är en vakant. I och med att du markerar detta så 
försvinner en massa val under anställd som inte behövs. 
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• Du kan lägga upp nya vakanta och sedan göra dem anställda 
genom att bocka ur Vakanta. 

• Du kan INTE gå från en anställd och göra den som Vakant. 

• Funktioner 
• Under grundschema/schemaplaneringen finns nu de vakanta och de visas med 
en ikon vid anställningsnummer och namn. Här kan de nu få ett grundschema samt 
aktiveras så de syns under schemaplaneringen. 

 

• Viktig information! 
• Ni kunder som har lagt upp vakanta som vanliga anställda och som räknas på 
licensen kommer kunna få med hjälp av SoftOne att lägga dessa som vakanta och i 
och med detta så minskas även licensen. 

• Kontakta support@softone.se med information om Företag, Kontaktperson och 
anställningsnummer på de som ska läggas som vakanta. 

 

2.7 Avvikelsedagar 

2.7.1 Visning av avvikelsedagar i Schemaplaneringen 

Om du valde att se anställda i flera veckor och över avvikelsedagar så var det svårt att se vilken 
dag avvikelsedagen hörde till. Nu har vi tagit bort texten och ersatt den med en ikon och texten 
syns när du ställer muspekaren över ikonen. 
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2.8 Behörigheter 

2.8.1 Dölja tjänster från Schemaplanering 

Nu finns möjlighet för er kunder som inte använder Tjänster att dölja de valen så de inte syns i 
schemaplaneringen. 

 

Du börjar med att gå in under Administrera->Roll>Roller. Klicka på pennan på den roll du önskar 
göra ändringen i. Om du önskar ta bort Tjänster från flera roller så får du göra det i omgångar. 
Där efter markerar du Skrivbehörighet som du hittar längst ner i bild. 
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Därefter öppnar du upp rullgardinen under Modul och väljer Personal. 

 



Sida 59 av 154 

Nu går du ner i behörighetsträdet tills du kommer till Schema, där under Schemaplanering finns 
nu två val. Tjänster dagvy [1018] och Tjänster veckovy [1019], markera av dem och spara. 

 

Då har valen försvunnit från schemaplaneringen. 

 

 

2.8.2 Läsbehörighet schema 
Kunder har önskat att kunna visa schema utan behörighet att göra ändringar. Detta har vi nu löst 
och det gäller alla schemavyer så som Schemaplaneringen, Grundschema och Tjänster. Att 
endast ha läsbehörighet under schemaplaneringen betyder att du inte kan göra någonting alls 
med schemat. 

Du gör så här: 
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• Du måste börja med att göra dina val på rollen. Gå till Administrera>Roll>Roller, här kan 
du antingen lägga upp en ny roll eller ändra på en befintlig roll genom att klicka på pennan 
längst ut till höger. I vårt exempel så markerar jag pennan. 

 

• Markera Skrivbehörighet längst ner. 

 

• Välj sedan modulen ”Personal”. 
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• Här under ska ENDAST schemaplaneringen vara markerad. Inga undermenyer ska 
markeras. Spara denna sida. 

 

• Välj sedan Läsbehörighet längst ner och välj sedan igen modulen Personal. Här ska du nu 
markera de sidor du endast önskar att de ska ha läsbehörighet för. Om det finns sidor med 
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skrivbehörighet så visas det till höger om modulen/menyn. Om du öppnar sidan för 
Läsbehörighet så står det Read-only på de menyer som de endast har läsbehörighet för. 

(Sidan för Läsbehörighet) 

 

(Sidan med Skrivbehörighet) 

 

• Om du som vi endast har läsbehörighet på schemaplaneringen och grundschema så ser 
det ut så här när den anställde eller visning av schema syns. Att du endast har läsbehörighet 
visas med en randig toppmeny. 
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2.9 Extra-pass 

2.9.1 Extra-pass till Tillfällig ökning av arbetskraftsbehov 

Vi har gjort om funktionen extra pass som ska skrivas ut på bilagan ”Tillfällig ökning av 

arbetskraftsbehov” vid utskrift av Kortare vikariat. Ingen information går automatiskt över till 
bilagan utan nu är det du som avgör vilket pass som skall skrivas ut. Texten för detta är en och 
samma och det är ”Extra pass”. 
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• Du väljer vilket pass som skall vara ett extra pass och som skall skrivas ut på ”Tillfällig 
ökning av arbetskraftsbehov”. Du bockar i under Xtra. Det kan gälla del av dag och hel dag. 

 

• Detta pass visas ute i veckovyn och dagvyn med en ikon för Extra pass. 

 

 

• När du sedan väljer att skriva ut/skicka anställningsbevisen kortare vikariat så skrivs 
dessa pass ut på bilaga 2. Du kan nu även välja att en utskrift per anställd. När du valt de 
anställda och markerat Skriv ut så försvinner rutan. 
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2.9.2 Markera lediga pass och vakanta som Xtra 

Det går nu även att markera pass tillhörande Ledigt pass och vakanta anställd som "Xtra". 

• Ett pass markerat som "Xtra" adderar till veckoarbetstiden som ligger till grund för 
karensavdraget om tidavtalet har den inställningen. 

 

 

2.10  Övrigt 

2.10.1 Veckodag vid redigering av pass 

Ett kundönskemål kom in till oss om att det vore bra om vi skriver ut vilken veckodag datumet 
hör till under redigera pass. 

Nu har vi lagt till veckodagen ovanför datum i dialogen Redigera pass. 
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2.10.2 Visning Dagvy 

Vi har fått in några kundönskemål gällande förbättringar i dagvyn. 

• Tydligare hel timmes sträck i dagvyn. 
• Att man ser aktuellt tid i schema (som det fungerar i appen). 

 

 

2.10.3 Passförfrågan dagvy 
• Nu visas brevet för passförfrågan även visas i dagvyn. 
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2.10.4 Tid i hundradelar 

Ett kundönskemål vi fått in är att kunna skriva in tider med hundradelar. Tid kan nu anges i 

hundradelar och för att det ska bli rätt så använder du ”komma”, då förstår programmet att det 
är i hundradelar. Så exempelvis om du skriver 7,50 så ändras det automatiskt till 7:30. Skriver du 
7,45 så blir det 7:27. 

Använder du ”kolon” eller ingenting så blir det i timmar och minuter (07:30 eller 0730). 
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3. Tid 
 

3.1 Saldo 

3.1.1 Tid till Saldo utifrån sysselsättningsgrad 

Nu har vi en ny funktion som räknar fram ett saldo utifrån den anställdes sysselsättningsgrad. 

Detta utifrån ett planerat schema med en schematyp. T ex om en anställd har 100% i sin 
sysselsättningsgrad och vi använder en kod som ska ge 8 tim i tidbanken så blir det 8 tim till 
tidbanken. Om den anställde har 50% i sin sysselsättningsgrad och vi använder en kod som ska 
ge 8 tim i tidbanken så blir det 4 tim till tidbanken. 

Vi rekommenderar att du kontaktar en konsult första gången du ska lägga upp detta. 

• Inställningar 
• Närvarotidkod måste läggas upp med konstantregler samt en markering för att 
faktor ska räknas upp baserat på sysselsättningsgraden. 

• Tidsregler för Tidkoden måste skapas med typen konstant och en koppling till en 
schematyp. 

• Schematyp måste skapas som ska användas i schemaplaneringen med faktor 0. 

• Ett saldo måste skapas där Tidkoden ska kopplas med faktor 1. 

• Saldot ska sedan kopplas till Tidavtalen. 

• Funktioner 
• I schemaplaneringen på den anställde ska du koppla på schematypen på det pass 
som ska ge tid till tidbanken. 

• Under attestera tid så hamnar tiden under Saldo när den anställde arbetar den 
planerade tiden. 
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3.1.2 Min / Max – värden på saldon 

Nu kan du följa upp min / max-värden för ett saldo i Attestera Tid. 

För att göra detta måste du koppla på ett minimum och ett max-värde för en viss tidsperiod i 
saldots inställningar. 

Du går till Personal > Inställningar > Tid > Saldon och redigerar ett det saldot du vill lägga in dessa 
värden på. 

 

Du trycker sedan ”Ny rad” på saldoreglerna, väljer tidsperiod du vill lägga gränserna på, 
exempelvis månad eller år, och skriver sedan in Min saldo och Max saldo. I mitt exempel nedan 
vill vi följa upp per år hur timmarna jämför sig med 1989:00 i årsarbetstid på tidavtal Timlön. 
Tryck sedan OK och spar. 
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Om du nu går till Attestera Tid kan du se hur saldot jämför sig mot min/max-värdet samt hur stor 
differensen är. Röd färg innebär att saldot ligger under minimum-gränsen. Orange färg innebär 
att saldot ligger över maximum-gränsen. Ingen färg och differens innebär att saldot ligger inom 
ramarna. 

 

 

3.2 Lönexport 

3.2.1 ICA Butikslön 
Semester lediga dagar 

Vi har gjort anpassningar i lönekopplingen till ICA Butikslön så de får in semester på lediga dagar 
(sammanhängande perioder) i deras lönesystem Blue Garden. 

T ex om du kodat semester måndag till torsdag på en period som saknar schema så skickar vi nu i 
filen nollschema mellan dessa två datum. 
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3.2.2 Fler grupperingsval 
• Löneexport 

• Nu finns det fler val under gruppering. Nu har vi lagt till valen Kategori, Tidavtal 
och Löneavtal. 

 

 

3.3 Resa / Utlägg 
 

3.3.1 Ny typ ”Tid” 
Nu finns ett eget val gällande Tid att lägga upp under Resa/Utlägg. Du hittar inställningarna 
under Personal>Inställningar>Tid>Resa/Utlägg. 
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Nu finns en ny typ som heter Tid. 

 

 

3.4 Timestamp 

3.4.1 Använd endast siffror i bricknummer 

Ett nytt val under terminalinställningarna gällande att endast ha siffror med i bricknumret. 
Kunder som fått in bokstäver och har problem med detta kan ha denna inställning. Från och med 
torsdag (2020-01-23) finns även en ny version av terminalen. 

1. Gå in under Personal > Inställningar > Terminal. Öppna din terminal på pennan längst till 
höger. 
2. Under Stämpling finns numera ett val som ska markeras om du önskar att det endast ska 
vara siffror i bricknumret. Spara. 
3. Se till att terminalen är uppdaterad. 
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3.4.2 Använd schematyp från passtyp vid stämpling 

Om anställda byter passtyp i terminalen och passtypen innehåller en koppling till en schematyp 
så finns nu en funktion att detta slår igenom automatiskt. 

• Under företagsinställningar (Personal > Inställningar > Företagsinställningar) och fliken 
stämpling finns nu en inställning som heter Använd schematyp från passtyp vid stämpling. 
Markera denna och spara. 

 

• Sedan måste en inställning göras på konteringsnivån för Passtyp. Gå in under Ekonomi > 
Redovisning > Konteringsnivåer, gå in under pennan på passtyper och där markerar du valet 
Länkad till passtyp. 
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• Under Attestera tid har det nu tillkommit en kolumn för Schematyp under stämplingar. 
När den anställde stämplar på en passtyp som har en schematyp kopplat på sig så dyker 
schematypen upp här. Du kan inte ändra på schematypen i detta fält. Du kan även manuellt 
ändra passtyp och kopplingen följer även med här. 
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3.5 App 

3.5.1 Godkänd tid 
• Nu visas Godkänd tid i appen under Min tid lika som på webben. 

• In och ut samt rast har vi ändrat så vi får plats med all information. Detta gäller 
både i månadsvyn och i dagvy 

  

 
Summering Godkänd Tid 

• Nu finns en summering av närvarotid (stämplad tid) och Godkänd tid.
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3.6 Övrigt 

3.6.1 Expandering dagvy Attestera Tid 

Om du har valt Dag under period i Attestera tid så är visningen av dag expanderad direkt. Du 
behöver alltså inte klicka på + för att öppna dagen. 

 

 

3.6.2 Genväg till Tidsregel 

När öppnar en dag i Attestera Tid, finns det nu en genväg under tidkoderna direkt till redigering 
av tidsregeln som ligger till grund för genereringen utav tidkoden. 
Genvägen nås genom att trycka på pennan bredvid tidsregel-numret under utfallet för dagen. 
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4. Lön 

4.1 Lönespecifikationer från rapportcentralen 
För er som kör SoftOne GO Lön går det nu att skriva ut lönespecifikationer direkt ur 
Rapportcentralen.   
För att göra detta, går du till rapportcentralen och väljer rapport “Lön – Lönespecifikation 
GO”.  (OBS, För er som kört SoftOne GO Lön en längre period, kan den heta ”Lön – 
Lönespecifikation XE” istället.) 

 
Hittar du den inte, kan du bocka i “Visa även ej upplagda rapporter” och ladda upp rapporten.  
Sedan väljer du helt enkelt vilka anställda samt vilken/vilka löneperioder du vill skriva ut 
lönespecifikationen för, och trycker sedan på utskriftsikonen.  
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Klart!  

 

OBS! Om ni har rapporten uppladdad sedan innan, dubbelkolla gärna att den är kopplad mot rätt 
roller. För att göra detta, tryck på rapporten, sedan kugghjulet, sedan ”Roller” och säkerställ att 
den endast är kopplad mot de roller som ska vara behöriga att ta ut lönespecifikationer. 
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4.2 Bokföringsverifikat från lön 

För er som använder SoftOne GO för både ekonomi och lön går det nu att skapa ett 
bokföringsverifikat direkt från lönen med några enkla knapptryck. 

För att göra detta, går ni till rapportcentralen och väljer valfri bokföringsunderlags-rapport. 

 

Sedan väljer ni vilken löneperiod och vilka anställda ni vill skapa bokföringsverifikatet för. 

Därefter bockar ni i ”För över till verifikat” samt hur ni vill slå ihop raderna (se nedan för 
beskrivning för de olika valen), vilken verifikatserie ni vill skapa verifikatet i såväl som på vilket 
bokföringsdatum. 

Till sist, trycker ni helt enkelt på utskriftssymbolen, så skrivs bokföringsunderlaget ut såväl som 
att bokföringsverifikatet skapas på de låsta lönetransaktionerna i valda löneperioden. 

Förklaring val ”Slå ihop rader” 
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Slå ihop – Slår ihop rader med samma kontosträng i verifikatet 
Slå ihop debet/kredit – Slår ihop rader med samma kontosträng samt adderar debet/kredit för 
dessa i verifikatet 
Slå inte ihop – Slår inte ihop några rader i verifikatet 

 

När rapporten är utskriven, är det bara att gå till verifikatlistan (Ekonomi > Redovisning > 
Verifikat) så ska verifikatet finnas skapat i vald verifikatserie med text ”Verifikat skapat från Lön. 
Total antal transaktioner i underlag: x” 

 

 

 



Sida 83 av 154 

4.3 Uppdatera löner & import från Excel 
Funktionaliteten Uppdatera löner har byggts ut. 

Delvis har gränssnittet snyggats till, samt tillåts nu lönejusteringar på anställda tillhörande olika 
löneavtal såväl som flera olika lönetyper i samma löneuppdatering. Samt går det nu att 
importera en Excel-fil med löneuppdateringen och sedan läsa in den i SoftOne GO. 

För att använda funktionen, går du till Anställd > Rutiner > Uppdatera löner 
(OBS, för att se denna sida krävs rollbehörigheten Uppdatera löner [840]) 

 

Sedan, trycker ni på ‘+’-et högst upp för att skapa en ny lönuppdatering 

 

Därefter ger ni löneuppdateringen ett namn, väljer vilket från och med vilket datum, vilka 
löneavtal och för vilka lönetyper lönen ska uppdateras för. 

Ni trycker sedan ”Hämta anställda”. 
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Under urvalen kommer då en lista med alla anställda som kan komma att påverkas av 
löneuppdateringen, med en rad per lönetyp som ska uppdateras i den. 

OBS, spara nu innan ni lägger in löneuppdaterings-värdena. 

 

Ni har nu två val hur ni vill göra löneuppdateringen. 

Antingen, kan ni göra den direkt här i gränssnittet genom att justera beloppen 
under Justering eller Nytt belopp. 
Det andra alternativet är att markera de anställda som ska ingå i löneuppdateringen, och sedan 
välja Exportera till Excel 

 

Det kommer då laddas ned en Excel-fil i er webbläsare. I Google Chrome kommer nedladdningen 
synas längst ner i vänstra hörnet. Filen heter ”Uppdatera löner”. 
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Spara ner filen på datorn, eller öppna den direkt. 

Den ser ut som en kopia av anställda-listan som den såg ut i SoftOne GO. 

Ni lägger här in löneuppdaterings-värdena direkt i kolumn H och kan direkt i Excel bygga olika 
formelverk för att underlätta löneuppdateringen. 

OBS, det är endast beloppen under kolumn H Nytt belopp som kommer att följa med in i 
löneuppdateringen i SoftOne GO. 

 

När ni är klara med era justeringar i Excel-filen, spara ni den helt enkelt på er dator. 

Gå sedan in i SoftOne GO igen, och välj Importera från Excel från löneuppdaterings-fönstret och 
välj den justerade Excel-filen ni precis sparade. 
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Då kommer Anställdalistan uppdateras med de nya beloppen från er Excel-fil. Tryck nu spara.Om 
ni vill genomföra löneuppdateringen, trycker ni helt enkelt på Uppdatera-knappen, så kommer 
lönen uppdateras för de anställde från och med det angivna datumet. 

 

Tips: Så fort ni sparar en löneuppdatering kommer den synas i listan. Ni behöver inte uppdatera 
lönerna direkt när ni skapar uppdateringen utan kan göra justeringar, spara, och sedan komma 
tillbaka. 
 

4.4 Tillfällig nedsättning arbetsgivaravgift 

På grund av regeringens förslag kring tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgiften upp till 
25 000 kr för upp till 30 anställda per företag, stöds detta numera i SoftOne GO. 

• På anställdakortet finns nu en bock under fliken Arbetsgivaravgift vid namn ”Första 
anställd”. 
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• Denna bock går endast att bocka i för upp till 30 anställda per företag. Vid försök att bocka 
i flera kommer nedan blockering visas. 

 

• I löneberäkningen kommer anställda markerade med detta endast få beräknad 
arbetsgivaravgift på 10,21% upp till 25 000kr. Överstigande bruttolön kommer beräknas 
på ordinarie arbetsgivaravgift. 

• Exempel: Om en anställd tjänar 30 000kr kommer arbetsgivaravgiften beräknas på 
10,21% för de första 25 000 kr och det överstigande beloppet på 5 000 kr kommer 
beräknas på ordinarie arbetsgivaravgift 

• I dagsläget gäller denna beräkningsförändring fram till junis löneperiod. Därefter kommer 
ordinarie arbetsgivaravgift beräknas per automatik. Vi håller oss uppdaterade om det görs 
förändringar här. 
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• I arbetsgivardeklarationen kommer även anställda markerade som ”Första anställd” 
markeras med ett kryss i fältkod 062 

 

 

 

4.5 Övrigt 

4.5.1 Bredare kolumn löneart 

Ett kundönskemål som kom in till SoftOne var att få en bredare kolumn för lönearter under 

löneberäkning. Vi minskade ner kolumnerna för datum och antal så det ska vara lättare att få 
plats med hela namnet på lönearten. 
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5. Ekonomi 
 

5.1 App 

5.1.1 Konteringsrader visas på sidan Fakturaattest 

En nyhet för de som attesterar leverantörsfakturor är att det numera är möjligt att se en fakturas 

konteringsrader på sidan Fakturaattest i appen. Den nya informationen visar fakturans kontering 

i form av konton, konteringsdimensioner, debet-/kreditbelopp och totalbelopp. Detta gör att 

man på ett enkelt sätt kan granska konteringen och medför att fler användare kan sköta hela sin 

fakturaattestering i till exempel en surfplatta. Nedan är en kort instruktion för hur man använder 

nyheten. 

 
Öppna en faktura för att se den nya expandern ”Konteringsrader”. Tryck sedan på pilen för att 
öppna expandern. Nu synliggörs konteringsraderna: 

  
 

 



Sida 90 av 154 

5.2 Attest 

5.2.1 Fakturauppgifter såsom datum och belopp 

I den nya layouten på sidan Attest finns numera en flik för fakturauppgifter. Här visas 
information om fakturan som exempelvis datum och belopp. För att se fler uppgifter eller för att 
redigera något fält kan fakturan öppnas i sin helhet via pennan i fakturalistan. 
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5.2.2 Tillägg av ordernr och projektnr 

Vid användning av den förenklade layouten på sidan Attest har två nya fakturauppgifter lagts till: 

• Ordernr 
• Projektnr 

 

5.2.3 Förändring kring attestmeddelande 

Vi har utfört en ändring av hur inställningen ”Skicka meddelande till berörda” fungerar. 
Inställningen finns både i redigeringsläget av en attestgrupp och i attestdialogen och tidigare 
styrde den endast om första attestnivån skulle få ett meddelande eller inte. 

Framöver kommer dock hela attestflödet beröras av inställningen. Detta innebär att attestanter i 
till exempel andra nivån inte kommer få ett meddelande när första personen har godkänt en 
leverantörsfaktura om inställningen inte är vald. 
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5.2.4 Förbättring av ”Admininfo” 

Vid ankomstregistrering av leverantörsfakturor kan en kommentar anges i samband med start av 

ett attestflöde på en faktura. Två förändringar har utförts gällande denna kommentar: 

• I dialogen ”Till attest” har benämningen av fältet ”Admininfo” ändrats till 
”Fakturakommentar”. Tanken är att detta ska ge en tydligare bild av vad 
kommentaren avser. 

 
• Tidigare visades fakturakommentaren separat från attestkommentarer. Nu visas 

informationen på samma sätt som övriga kommentarer, dvs. under fliken 
”Attesthistorik”. Observera att denna förändring endast slår igenom på 
nyregistrerade fakturakommentarer och inte retroaktivt. 
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5.2.5 Nya kolumner i fakturalistan 

På sidan Attest finns numera två nya kolumner: 

• Löpnr 
• Bokföringsdatum 

Kolumnerna är dolda som standard men kan väljas under hamburgermenyn och sparas i ett eget 
utseende. 

  

5.3 Import 

5.3.1 Kostnadsställe vid import av ICA-dagskassa 

Vissa kunder har upplevt problem med att konteringsdimensioner inte följer med vid import av 
ICA dagskassa via verktyget Connect. Ett tips är att kontrollera vilken av de två befintliga 
importdefinitioner som används. 
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Valet av importdefinition beror på hur man har lagt upp sina konteringsnivåer i systemet: 

• Import av dagskassa ICA används om man har lagt upp sina konteringsnivåer som nr 2 
och 3. 

 
• Import av dagskassa ICA 3dim används om man har lagt upp sina konteringsnivåer som 

nr 3 och 4. 
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5.3.2 Redovisningsår och verifikatserie sparas i Connect 

Vid användning av importverktyget Connect har man tidigare varit tvungen att ange 

redovisningsår och verifikatserie på nytt varje gång. Numera sparas dessa fält för respektive 
importdefinition när man trycker på knappen Spara. Exempel på importdefinitioner där dessa 
fält finns med är import av dagskassa och import av verifikat. 

 

5.3.3 Matchning vid import av återrapporteringsfiler 

Tidigare har import av leverantörsbetalningar via återrapporteringsfil i första hand matchat mot 

OCR-numret på fakturorna. Nu har vi ändrat detta så att systemet prioriterar löpnumret i 
inläsningen och söker fram fakturorna utifrån detta. 
 

5.3.4 Excelimport av konton 

Nu är det möjligt att importera konton via Excel. Nedan finner ni en kort instruktion. 

1. Gå till Ekonomi > Import > Excel. 
2. Tryck på länken ”Filmall för kontoimport” för att ladda ned en mall som används vid 
importen. I mallen visas obligatoriska fält med röd textfärg och i rubrikernas kommentarer 
återfinns information om vilka värden som ska anges i kolumnerna. 
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3. Ladda upp filen och tryck på knappen Importera. 

 

5.3.5 Summeringar vid import via Connect 

Vid import via sidan Connect visas numera summeringar av beloppskolumner och antal poster. 

Syftet är att på ett enkelt sätt kunna kontrollera att rätt fil har lästs in innan användaren går 
vidare med att faktiskt importera raderna. 
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5.4 Inventarier 

5.4.1 Hantering av öppna/stängda poster 

I denna uppdatering har vi tagit fram en enklare hantering av anläggningsregistret i GO (Ekonomi 
> Inventarier > Inventarier). Anledningen är att det tidigare har varit svårt att särskilja de 
inventarier som är helt avskrivna, och ej längre behandlas, från de inventarier som faktiskt är 
aktiva och fortfarande skrivs av månadsvis. 

 
Ny status 

Vi har infört en ny status benämnd Avskriven för att kunna hantera ovan problem. Nedan 
beskriver vi hanteringen av den nya statusen. 

• Statusen Avskriven anges automatiskt på en inventarie när den sista avskrivningen har 
utförts, dvs. när återstående avskrivningsbelopp är noll. Kontrollen sker när en avskrivning 
utförs på sidan Avskrivningar. 
• Statusen Avskriven kan även anges manuellt via redigeringsläget av en inventarie genom 
att trycka på alternativet ”Markera som avskriven”. Denna funktion är endast tillgänglig på 
inventarier med status Aktiv och Preliminär samt om återstående avskrivningsbelopp är noll. 
Syftet är att kunna hantera gamla inventarier som man önskar dölja. 

 
 
Öppna och stängda poster 

• Ovanför inventarielistan har vi lagt till kryssrutor för ”Visa öppna” och ”Visa stängda”. De 
öppna inventarierna är valda som standard. 
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• Nedan ser ni vilka statusar som innefattas i öppna respektive stängda statusar som 
öppna respektive stängda innefattar: 

• ”Visa öppna” = Aktiv och Preliminär 

 

• ”Visa stängda” = Utrangerad, Såld och Avskriven 

 

 

5.5 Konto/Konteringsdimensioner/Konteringsrader 

5.5.1 Navigera bakåt med Shift+Tab 

Nu är det möjligt att navigera bakåt i konteringsrader med hjälp av snabbkommandot Shift+Tab. 
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5.5.2 Radnumrering 

En nyhet i denna uppdatering är att vi har infört radnumrering på konteringsrader. Med hjälp av 

dessa radnummer kommer den valda ordningen på konteringsraderna kvarstå när man till 
exempel öppnar upp ett befintligt verifikat eller vid användning av en verifikatmall. 

• Kolumnen för radnummer visas i alla konteringslistor (Verifikat, Lev.fakturor, Order etc.). 

 
• Det går att ändra ordning på konteringsraderna genom att ändra radnummer på en rad. 

Ställ dig i cellen för den rad som ska ändras, ange radens nya radnummer och tryck Enter. 

 



Sida 100 av 154 

5.5.3 Möjlighet att dölja kolumner på sidan Konteringsnivåer 

Nu är det möjligt att dölja de kolumner som man inte önskar se på sidan Konteringsnivåer samt 

dess underliggande sidor. Detta görs som vanligt under hamburgermenyn. 

 

5.5.4 SIE-dimensioner 

Ett arbete som har utförts är att ändra om alla importer i GO så att de tar hänsyn till en 
konteringsnivås SIE-dimension istället för endast dess nummer. Ett tips för att importerna 
fortsatt ska fungera är att kontrollera att konteringsnivåerna har korrekt angivna SIE-
dimensioner. 

• Kostnadsställe = SIE-dimension 1 
• Projekt = SIE-dimension 6 

 

5.6 Kundfakturor 

5.6.1 Enhetliga sidor oavsett modul 

Sidan för Kundfakturor har tidigare innehållit olika funktioner beroende på vilken modul som 

används. Nu har två tillägg gjorts för att sidan ska vara mer enhetlig oavsett om användaren går 
in via Försäljnings- eller Ekonomimodulen. 

• I modulen Ekonomi är det nu möjligt att skriva ut fakturor från listan. 
• Alternativet visas endast om Försäljningsmodulen används. 

• I modulen Försäljning är det nu möjligt att föra över fakturor till verifikat från listan. 
• Alternativet visas endast om behörigheten ”Reskontra till verifikat [138] är 
aktiverad för rollen. 
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5.7 Leverantörsfakturor 

5.7.1 Förbättring av inkommande e-fakturor via InExchange 

I den här uppdateringen har två förbättringar avseende inkommande e-fakturor från InExchange 
utförts: 

• Bankkonto: Vi har justerat vilket bankkonto som anges på leverantörsfakturan. Systemet 
utgår numera från nedan prioritetsordning: 

o I första hand används det bankkonto som angivits på leverantören om det 
matchar något av de konton som finns med i Svefaktura-filen. 

o I andra hand anges första bästa BG- eller PG-konto som finns med i filen (dvs. om 
inget konto ställts in på leverantören). 
 

• Konteringsdimensioner: När e-fakturor inkommer tas nu hänsyn till ev. avvikande 
konteringsdimensioner som angivits på leverantören. Här visas ett exempel: 

 

5.7.2 Betalstatus i listan 

På sidan Leverantörsfakturor har vi lagt till en ny kolumn som visar fakturans betalstatus. Syftet 
är att tydliggöra i vilket läge som fakturornas ev. betalningar befinner sig i. Tidigare har den enda 
indikationen för betalstatusen varit om fakturan visats som öppen eller inte.  

 



Sida 102 av 154 

Nedan följer en förklaring av de fyra olika statusarna (texterna visas även om man håller 
muspekaren över respektive statusboll): 

•  Fakturan är ej betald 

•  Fakturan är delbetald 

•  Fakturan är betald men ej avprickad 

•  Fakturan är betald 
För att skapa ytterligare tydlighet har vi ändrat namn på kolumnen ”Betald datum” till 
”Betaldatum”. Anledningen till ändringen är att betaldatumet anges i kolumnen så fort det 
skapats en betalning för en faktura, oavsett om den finns under Avprickning eller Avprickade. 

 

5.7.3 Dialog för betalstatus 

Den nya kolumnen för betalstatus på sidan Leverantörsfakturor har vidareutvecklats. Nu visas 
även en dialog med ytterligare information om man trycker på en statusboll. 

Dialogen innehåller uppgifter såsom betalstatus, betalningar med dess detaljer och en översikt 
av olika belopp (Fakturatotal, Betalt belopp och Restbelopp). Statusen för betalningsraderna 
visar om en betalning är avprickad, endast ligger som betalningsunderlag eller är backad. 

 
Exempel 

Nedan visas ett exempel för en fullt betald faktura: 
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Filtertext 

I samband med denna utveckling har vi även lagt till texter i kolumnens filter för att användare 
enklare ska förstå innebörden av respektive färg. 

 

 

5.7.4 Nyregistrerad leverantör föreslås 

Vid registrering av en ny leverantör direkt på en leverantörsfaktura föreslås den numera. 
Tidigare gick det inte att använda den nyskapade leverantören förrän man stängt ned fakturan 
och öppnat upp den på nytt alternativt skapat en ny faktura. 
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5.7.5 Förbättring av funktionen ”Spärra mot betalning” 

Den befintliga funktionen ”Spärra mot betalning” har förbättrats och fått några tillägg. 

Funktionen används om man önskar ”pausa” en leverantörsfaktura, t.ex. när man inväntar en 
kredit eller håller på att utreda en fakturas innehåll. 

 
Nedan följer en kort instruktion om hur man använder funktionen: 
 

1. Öppna den leverantörsfaktura som ska spärras. 
2. Tryck på ikonen med ett hänglås högst upp till höger. 

 
3. Nu visas nedan dialog. Det är tvingande att ange en kommentar vid spärrning, både för 

att användaren själv och kollegor ska kunna se orsaken. 

 
4. Notera att hänglåset nu har ändrat färg till röd – det innebär att fakturan är spärrad. 
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Indikering i fakturalistan: 
 

• I fakturalistan indikeras en spärrad faktura genom att raden får en gul bakgrundsfärg och 
med hjälp av en hänglåsikon: 

 
• Om användaren för muspekaren över hänglåset synliggörs den orsak som angavs vid 

spärrningen: 

 
• Om användaren trycker på hänglåset visas en dialog med kommentaren. Detta är tänkt 

att underlätta läsning av en längre kommentar. 

 
• Samma indikeringar som ovan visas på sidan Attest för att attestanter ska hållas 

uppdaterade om en faktura har spärrats och för att kunna läsa fakturans kommentar. 
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Ta bort en spärr: 

• Det är självklart möjligt att ta bort en spärrning. Öppna fakturan, tryck på den röda 
hänglåsikonen och välj sedan OK i dialogen som visas. 

 

 

5.7.6 Färre alternativ under funktionsknappen på sidan Avprickning 

På sidan Avprickning för Leverantörsbetalningar (Ekonomi > Leverantör > Betalningar) har vi tagit 

bort ett par alternativ under den orange funktionsknappen. Tanken är att göra det enklare för 
användaren och att det ska vara enhetligt med motsvarande sida för Kund. 

Tidigare fanns det tre alternativ (”För över till verifikat”, ”Spara ändringar” och ”Spara ändringar 
och för över till verifikat”), men numera finns endast nedan alternativ tillgängligt: 

 

5.7.7 Nytt sätt att ange Order/Projekt på en lev.faktura 

En förändring av hur man anger Order och Projekt på leverantörsfakturor har utförts. Tidigare 
angavs detta i rullgardinsmenyer, utan några som helst filtreringsmöjligheter. Nu har vi ändrat 
rullgardinsmenyerna till dialoger, vilket ger flera fördelar: 

• Bättre prestanda 
o Nu laddas ordrarna och projekten först när man börjar söka i dialogen, istället för 

att laddningen sker redan när en leverantörsfaktura öppnas. 

• Möjlighet att filtrera 
o Dialogen ger möjlighet att filtrera på flera olika kolumner: Ordernr, Kundnr, 

Kundnamn, Interntext, Projektnr och Projektnamn. 

• Enhetligare 
o Det nya sättet är likadant som för koppling till projekt på en order. 
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Nedan följer en kort instruktion: 
 

1. Tryck på förstoringsglaset för exempelvis Order. 

 
2. Nu visas dialogen ”Välj order”. Gör valfri filtrering för att påbörja sökningen. 

 
3. Markera en rad och tryck sedan OK. Det går även bra att ange en order genom att 

dubbelklicka på en rad. 
4. Nu är ordern vald och dess projekt har angivits automatiskt, precis så som det fungerade 

tidigare. 
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Visa angiven Order/Projekt 

Om Order/Projekt har angivits på en faktura är det möjligt att trycka på förstoringsglaset för att 
se den detaljerade informationen: 

 

 
Ta bort/ändra angiven Order/Projekt 

Om felaktig Order/Projekt har angivits på en faktura är det möjligt att rycka på förstoringsglaset 
för att därefter använda knappen ”Ta bort”. Då är det sedan fritt fram att ange korrekt 
Order/Projekt eller lämna fälten blanka. 

 



Sida 109 av 154 

5.7.8 Kolumner för attest är dolda om behörighet saknas 

Kolumnerna som avser attest på sidan Leverantörsfakturor kommer framöver vara dolda om 

företaget/rollen saknar behörighet för Fakturaattest. 

 

 

5.8 Periodiseringar 

5.8.1 Startdatum föreslås och är tvingande vid nyregistrering 

Vid upplägg av nya periodiseringsmallar via sidan Periodkonteringar är numera fältet 
”Startdatum” obligatoriskt att ange för att kunna spara. Startdatumet kommer även föreslås 
utifrån aktuell månad och angivet datum i fältet ”Dag i perioden”. 
 

 

5.8.2 Ny benämning 

Tidigare när man skapade en periodisering från en leverantörsfaktura fick mallen och verifikatet 

ett långt namn bestående av ”Leverantörsfaktura” följt av fakturanumret. Nu har detta ändrats 
till ”Lev.fakt.” följt av löpnumret. 
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När periodiseringsdialogen öppnas innehåller namnet texten [Löpnr] till dess att 
leverantörsfakturan har sparats och faktiskt fått ett löpnummer. Det är väldigt viktigt att [Löpnr] 
inte tas bort då detta används som en platshållare och ersätts med löpnumret. 

 

5.8.3 Indikation på lev.fakturor 

Tidigare har användare saknat lättillgänglig information om att en leverantörsfaktura är kopplad 
till en periodisering. Nu finns det en ny knapp högst upp i toolbaren på en leverantörsfaktura. 
Knappens ikon föreställer en kalender och visas endast om man har skapat en periodisering för 
fakturan i fråga. 

1. Nedan visas ett exempel på hur det ser ut: 

 
2. Om man trycker på knappen öppnas periodkonteringsmallen i en ny flik. Här visas de 
inställningar som gjorts och vilka värden och konton som periodiseringen utgår från. 
Observera dock att periodiseringen skapas upp så fort man har tryckt OK i 
periodiseringsdialogen. Detta innebär att ev. ändringar av mallen endast slår igenom om 
den används på nytt, dvs. inte för befintliga periodiseringar. 
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5.8.4 Tillägg i listan och redigeringsläget 

På sidan Periodkonteringar har vi lagt till utökad information för att användare enkelt ska kunna 

följa upp vad som återstår att periodisera, när den senaste periodiseringen utfördes etc. 
Informationen visas endast om mallen avser triggertypen ”Mall vid registrering” och är främst 
användbar för de användare som skapar nya periodkonteringar för varje leverantörsfaktura 
m.m. Om en mall återanvänds kan informationen om exempelvis antal utförda gånger och saldo 
riskera att bli missvisande. 

Här är ett exempel på den information som numera visas i redigeringsläget av en mall: 

 

Här är ett exempel på de kolumner som har lagts till i listan: 
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5.8.5 Ny flik för Periodkonteringar 

På sidan Periodiseringar har vi lagt till en ny flik för Periodkonteringar. Detta har tidigare varit 
ett eget menyalternativ, men har ofta glömts bort då det varit placerat under Ekonomi-
modulens inställningar. Det gamla menyalternativet har tagits bort och ersatts med den nya 
fliken som gör att allt är samlat på ett och samma ställe. Nu kommer det vara smidigt att växla 
mellan olika typer av uppgifter: att periodisera, göra ev. justeringar och sköta uppföljning. 

 

I och med förändringen är det numera även möjligt att öppna en periodkontering direkt från 

fliken Periodiseringar. Tryck på pennan eller dubbelklicka på en rad för att öppna vald 
periodkontering. Nedan visas ett exempel hur periodkonteringen öppnas i en ny flik: 
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5.9 Rapporter 

5.9.1 Saldolista för kundreskontra med framtida betalningar 
Sedan ett tag tillbaka har vi haft en rapport benämnd ”Saldolista lev. med betalningar efter 
t.o.m.-datum”. Nu har vi även tagit fram en motsvarande saldolista för kundreskontran. 
Rapporten skiljer sig från den vanliga saldolistan då den även visar framtida betalningar, dvs. 
betalningar vars betaldatum är efter angivet datumintervall. 

 

 
För att få tillgång till den nya rapporten behöver man lägga upp systemrapporten ”Saldolista 
kund med betalningar efter t.o.m.-datum”. 
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5.9.2 Saldolista för periodiseringar 

Ett nytillskott bland ekonomi-rapporterna är en saldolista som avser periodkonteringar. 

Rapporten ger en sammanställning av företagets periodiseringar i GO och kan t.ex. vara 
användbar för att stämma av vad som redan har utförts samt vad som återstår att periodisera. I 
nästa steg kommer en prognosrapport utvecklas. 

 
Exempel 

 
 
Kontourval 

I rapporturvalet kan du ange några olika alternativ för vilka triggerkonton som rapporten ska 

utgå från: 

• Ange ett specifikt periodiseringskonto 

• Ange ett kontointervall för flera periodiseringskonton 

• Lämna kontointervallet blankt för att skriva ut rapporten för samtliga 
periodiseringskonton 

 
Kolumnbeskrivning 

• Konto: Det konto som har periodiserats 

• Periodkontering: Periodkonteringens nummer och namn 

• Motkonto: Det konto som har använts som motkonto 

• Totalbelopp: Källans totala belopp 

• Periodbelopp: Det belopp som periodiseras varje månad 

• Senast utförd: Senaste datumet som periodisering utfördes 

• Startdatum: Datum för första periodiseringen 

• Utfört: Antal gånger (dvs. månader) som periodiseringen har utförts 

• Kvar: Antal periodiseringar som återstår att utföra 

• Saldo: Återstående belopp att periodisera 

 



Sida 115 av 154 

5.9.3 Anpassning av huvudbok vid export till Excel 

Efter önskemål har vi anpassat rapporten ”Huvudbok 2dim” vid export till Excel. Numera visas 

rubriker för respektive kolumn och summeringarna har placerats i rätt kolumn. 

 

 

5.9.4 Resultatrapport i form av matris 

Nu finns en ny rapport benämnd ”Resultatrapport matris kostnadsställe” tillgänglig att lägga upp 

i GO. Rapporten ger en snabb överblick av resultatet baserat på kostnadsställe. 

 
Rapporturval 

Vid utskrift måste konteringsdimensionen ”Kostnadsställe” anges i rapporturvalet. I dagsläget är 
rapporten endast utvecklad för den första dimensionen. 
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Exempel 

Nedan visas ett exempel på hur rapporten kan se ut. 
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5.9.5 Fakturajournal leverantör med kontering 

Nu finns det en ny systemrapport benämnd ”Fakturajournal leverantör kontering” tillgänglig att 

lägga upp i GO via Ekonomi > Rapporter > Rapporter. Rapporten är en vanlig fakturajournal för 
leverantörsreskontran, med tillägg av fakturornas kontering. Rapporten kan skrivas ut i både PDF 
och Excel. 
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5.9.6 Tillägg av valuta på ekonomirapporter 

Nu finns det en ny systemrapport benämnd ”Fakturajournal leverantör kontering” tillgänglig att  

Under den gångna utvecklingsperioden har vi lagt till uppgifter kring valuta på ett par 
ekonomirapporter. Anledningen är att kunder som hanterar valuta i sin verksamhet enkelt ska 
kunna stämma av reskontrorna för kund och leverantör. Med tilläggen kommer det bli enklare 
att jämföra belopp mellan SEK och andra valutor. Nedan ser ni vad som lagts till för respektive 
rapport. 

• Saldolista kund/leverantör 
o Obetalt belopp i SEK för respektive valuta 

• Fakturajournal kund/leverantör 
o Valutabeloppet samt SEK-beloppet på de sidor som specificerar fakturor 
o Transaktionsvalutan per konteringsrad på de sidor som specificerar fakturornas 

konteringar 
o Ovanstående visas även i summeringen i slutet av varje rapport 

• Betalningsjournal kund/leverantör 
o Valutabeloppet samt SEK-beloppet på de sidor som specificerar fakturor 
o Transaktionsvalutan per konteringsrad på de sidor som specificerar fakturornas 

konteringar 
o Ovanstående visas även i summeringen i slutet av varje rapport 

 

5.9.7 Spårning till leverantörs- och kundfakturor i Drillbara rapporter 

Tidigare har det endast funnits spårning till verifikat när man drillar ned till kontonivå på 
sidan Drillbara rapporter. Nu är det även möjligt att öppna fakturan som rör en transaktion, både 
leverantörs- och kundfakturor. 

Tryck på pappersikonen för att öppna en ny flik med fakturan. Observera att ikonen endast visas 
om det är ett 1:1-förhållande, dvs. om det är ett separat verifikat för en faktura. 
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5.10  Valutor 

5.10.1 Historik för valutakurser 

En nyhet i denna uppdatering är möjligheten att se historik för valutakurser. Tryck på pilen på 
respektive rad för att synliggöra en lista med historiska kurser, datum för när kursen har 
uppdaterats och om uppdateringen har skett manuellt eller via ECB (Europeiska Centralbanken). 

 

 

5.11  Verifikat 

5.11.1 Angiven serie föreslås vid registrering av nytt verifikat 

En nyhet i verifikatregistreringen är att den serie som väljs för att filtrera listan med verifikat 
föreslås när man sedan skapar ett nytt verifikat. 

Exempel: 
1. Ange serien ”Manuell” i verifikatlistan. 

 
2. Skapa ett nytt verifikat. 
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3. Nu föreslås serien som angavs i rullgardinsmenyn i steg 1. 

 
 

5.11.2 Förbättringar av verifikatmallar 

Ett par förbättringar har utförts kring hanteringen av verifikatmallar: 

• Tidigare sparades ett verifikat som en mall genom att bocka i kryssrutan ”Spara som 
mall” och sedan trycka på Spara. Nu har vi tagit bort denna kryssruta och istället lagt till 
alternativet ”Spara som mall” direkt under Spara-knappens olika alternativ. 

 
• Förut hämtades endast konteringen vid användning av en verifikatmall. Numera följer 

även text, inställning för momsavräkning och notering med. 
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5.11.3 Expander verifikat för att se kontering 

Nu är det möjligt att expandera ett verifikat för att se konteringen direkt i listan. Detta är 

användbart för att snabbt se konteringen istället för att behöva öppna verifikatet. Tryck på 
markerad pil till vänster för att synliggöra konteringsraderna. 

 

5.12  Övrigt 
 

5.12.1 Migrering till ny listkomponent 

Vi jobbar ständigt med förbättringar av prestandan i systemet och en åtgärd är att flertalet listor 
i systemet har förnyats genom migrering till en ny listkomponent. Den nya komponenten 
innebär bättre prestanda och ett modernare gränssnitt. Listorna på sidorna som nämns nedan är 
nu till exempel möjliga att exportera till Excel och det går även att spara ett eget utseende under 
hamburgermenyn. 

Listorna på dessa sidor har migrerats: 
• Momskontroll 
• Valutor 
• Restkoder 
• Rapportpaket 
• Rapportrubriker 
• Betalningsvillkor 
• Reskontraanalys (både Kund och Leverantör) 
• Kategorier (Leverantörs-, Inventarie- och Kundkategorier) 
• Bruttovinstkoder 
• Rapportgrupper 
• Betalningsvillkor 

 
Listorna i dessa expandrar/dialoger har migrerats: 

• Expandern Artiklar som finns i redigeringsläget av en kund 
• Expandern Kontaktpersoner som finns i redigeringsläget av en kund 
• Expandern Spårning som finns i redigeringsläget av alla typer av underlag (verifikat, 

fakturor etc.) 
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Listorna i dessa expandrar/dialoger har migrerats: 
• Dialogen ”Sök obetald faktura” på sidan Betalningar (Ekonomi > Kund > Betalningar)

 
• Dialogerna ”Periodiseringskonto upptäckt” och ”Periodkontering funnen” som visas när 

man använder ett konto kopplat till ett periodiseringskonto eller en 
periodkonteringsmall 
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6. Försäljning 
 

6.1 App 
 

6.1.1 Förtydligande av ägare i orderlistan 

På sidan Mina ordrar i appen visas information om en orders ägare. Namnet som visas inom 

parentes efter ordernumret är tillhör den som är ansvarig och längst ned i fältet ”Deltagare” 

visas, precis som det låter, övriga deltagare. Tidigare benämndes detta fält ”Ägare” vilket 

skapade viss otydlighet, varpå vi nu har ändrat namnet till ”Deltagare”. 

 

6.1.2 Fakturabild från vidarefakturerade lev.fakturor 

Framöver kommer fakturabilden från en vidarefakturerad leverantörsfaktura visas under 
expandern Bilder och filer på en order. Detta finns redan på webben och har nu implementerats i 
appen. 

 

6.1.3 Inställning för ”Bifoga dokument vid digitalt utskick” hämtas 

Vid registrering av en order i appen hämtas numera värdet från inställningen ”Bifoga dokument 

vid digitalt utskick” från den kund som angivits på ordern. 



Sida 124 av 154 

6.1.4 Varning om arbetad tid överstiger schematid 

Om man använder den utökade tidrapporteringen visas numera en varning om rapporterad 

arbetad tid överstiger en anställds schematid. Varningen syftar endast till att uppmärksamma 
användaren, men det går givetvis att gå vidare och spara tiden. 
 

6.1.5 Förtydligande av belopp i order- och artikellistan 

I order- och artikellistan har vi förtydligat att beloppen avser exklusive moms. 

 

6.2 Artiklar 
 

6.2.1 Enhetsomvandling vid extern sökning 

GO har sedan något år tillbaka haft funktionalitet för enhetsomvandling av artiklar som 

inkommer via EDI. Nu är det även möjligt att använda enhetsomvandling för artiklar som läggs 

till manuellt via den externa prissöken på webben eller i appen. Detta är användbart vid 

prissättning av varor som köps in i till exempel förpackning men som säljs per styck. 

 
Instruktion 

Följ nedanstående steg för att ange enhetsomvandling på en artikel: 

1. Navigera till Försäljning > Artikel > Artiklar. 
2. Öppna den artikel som ska ha en specifik enhetshantering. 
3. Kontrollera att enheten på artikelhuvudet är den som ska användas vid försäljning. 
4. Öppna expandern Lager. 
5. Tryck på ”Lägg till rad” i listan för Enhetsomvandling. 
6. I detta exempel ska företaget hantera en intern artikel i Centimeter, men priserna i den 
externa prislistan är angivna i Meter. På artikelkortet anges därför en rad med enhet Meter 
och omvandlingsfaktor 100. 
7. När artikeln sedan läggs till på en order via den externa artikelsöken divideras priserna 
med 100. 
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6.2.2 Kundpris utifrån vald prislista 

Vid användning av den externa artikelsöken på sidan Artiklar visas numera kundpriset utifrån 

den prislista som anges i rullgardinsmenyn längst ned i dialogen. 
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6.3 Checklistor 
 

6.3.1 Kopiering av befintliga checklistor 

Nu är det möjligt att kopiera checklistor och syftet bakom denna funktion är att effektivisera 

arbetet vid upplägg av flera liknande checklistor. 

1. Navigera till Administrera > Inställningar > Register > 
Checklistor. 
2. Öppna valfri checklista. 
3. Tryck på den markerade knappen – nu kopieras samtlig 
information. 
4. Gör dina ändringar och byt namn på checklistan. 
5. Spara. 
 

 

6.4 Försäljningsstatistik 
 

6.4.1 Nya kolumner och ändring av Sök-knapp 

Nya kolumner 
Baserat på kundönskemål har nedan kolumner lagts till på sidan Försäljningsstatistik: 

• Betalande kund 
• Valutakod 
• Valutabelopp 
• Land 

 
Sök 
Knappen ”Sök” var tidigare placerad längst till höger i toolbaren. Nu har vi flyttat knappen intill 
urvalen för lättillgänglighetens skull. 
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6.4.2 Kolumner för ”Ordernr” och ”Projekt” vid filtrering på Faktura 

Sidan Försäljningsstatistik har fått nytillskott i form av kolumnerna ”Ordernr” och ”Projekt” vid 

filtrering på typ Kundfaktura. Dessa är självklart möjliga att gruppera, precis som övriga 
kolumner. 

 

6.5 Kundfakturor 
 

6.5.1 Enhetliga sidor oavsett modul 

Sidan för Kundfakturor har tidigare innehållit olika funktioner beroende på vilken modul som 
används. Nu har två tillägg gjorts för att sidan ska vara mer enhetlig oavsett om användaren går 
in via Försäljnings- eller Ekonomimodulen. 

• I modulen Ekonomi är det nu möjligt att skriva ut fakturor från listan. 
• Alternativet visas endast om Försäljningsmodulen används. 

• I modulen Försäljning är det nu möjligt att föra över fakturor till verifikat från listan. 

Alternativet visas endast om behörigheten ”Reskontra till verifikat [138] är aktiverad för rollen. 

 

6.5.2 Förbättringar av e-postdialogen 

Vid e-postutskick av en kundfaktura måste en e-postmall alltid anges för att kunna skicka iväg 
fakturan. För att förtydliga detta har vi gjort ett par justeringar av dialogen ”Kontrollera utskick” 
som visas vid distribution av fakturor via e-post. Nedan punkter har utförts: 

• Lagt till en informationstext om standard för e-postmall inte har angivits under 
Försäljningsinställningarna (Försäljning > Inställningar > Försäljning > Inställningar). 
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• Lagt till ett felmeddelande som visas om man försöker e-posta en kundfaktura utan att 
ha valt en e-postmall. 
• Grafiska förbättringar av dialogen. 

6.6 Lager 
 

6.6.1 Import av enhet på artiklar 

Nu är det möjligt att läsa in enheter på artiklar i samband med import av lagersaldo på 
sidan Saldo. Vid importen används en Excel-mall och det enda som behövs för att få med sig 
artiklarnas enheter är en ny kolumn benämnd ”Enhet”. Denna rubrik ska placeras i kolumn E och 
nedanför anges de enheter som ska gälla för respektive artikel. 

 

6.7 Order 
 

6.7.1 Förenklad sparning av order vid registrering av tid 

Tidigare har nedan dialog visats i samband med att man ändrat något på en order och sedan 
försökt lägga till en ny tidrad alt. öppnat en befintlig tidrad. Detta har inneburit många klick och 
en smidigare lösning har efterfrågats. 
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Nu har vi ändrat detta så att man enkelt kan spara ordern direkt i dialogen. Trycker man på ”Ja” 
så sparas ordern och den nya/befintliga tidraden öppnas. Trycker man på ”Nej” så stängs 
dialogen och ingenting händer. 

 

6.7.2 Summering av inköpspris 

I artikellistan i redigeringsläget av en order har en ny kolumn lagts till: Inköpspris (totalt). 
Beloppet visar Inköpspris*Antal och längst ned i artikellistan finns en summering. 

 

6.7.3 Öppen redovisning – Ny expander för Leverantörsfakturor 

Öppen redovisning blir ett allt vanligare önskemål bland våra kunder. Det handlar i korta drag 
om att leverantörer som utför ett jobb måste redovisa alla kostnader och tider under projektets 
gång och att man vid projektets avslut gör en avstämning mot en överenskommen budget. En 
viktig del i detta är att kunna visa upp vilka underlag, exempelvis leverantörsfakturor, som ligger 
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till grund för kostnaderna. 
 

Ny expander på order 

Ett första steg i utvecklingen kring Öppen redovisning är att vi har lagt till en ny expander för 
”Leverantörsfakturor” på redigeringssidan av en order. I expandern visas leverantörsfakturor 
som är kopplade till berörd order. För att se ytterligare information är det möjligt att trycka på 
pennan för att öppna leverantörsfakturan i en ny flik. Den nya expandern visas endast om man 
har aktiverat behörigheten ”Leverantörsfakturor [1020]”. 

Nedan visas ett exempel på hur den nya expandern ser ut och vilken information listan 
innehåller: 

 

 
Vilka leverantörsfakturor visas i expandern? 

Ikonen längst till vänster i listan över leverantörsfakturor visar hur kopplingen har skett. Det 
finns tre olika sätt: 

• Via vidarefakturering 

 
• Via koppling mot projekt 

 
• Genom att artikelrader från en EDI-faktura har skapats upp på ordern 
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OBS! 

Observera att vi än så länge endast har utvecklat kopplingen av leverantörsfakturor och därmed 
är det fortsatt bara fakturabilderna som avser vidarefakturering som följer med till 
kundfakturan. Framöver kommer vi utöka detta så att även bilagorna som avser 
leverantörsfakturor kopplade mot projekt och EDI förs över automatiskt från order till 
kundfaktura. Till dess behöver användare manuellt bifoga dessa fakturabilder på kundfakturan. 

 

6.7.4 Öppen redovisning – Öppna lev.fakturabild direkt från order 
Nu går det att öppna fakturabilder direkt från expandern Leverantörsfakturor på order. Tidigare 
behövde användare trycka på pennan för att öppna fakturan i sin helhet och därifrån ladda ned 
fakturabilden, men nu är PDF-filen endast ett klick bort. 

PDF-ikonen visas endast om det finns en uppladdad bild på berörd leverantörsfaktura och när 
man trycker på ikonen hämtas filen. 

 

6.8 Order/Kundfakturor 
 

6.8.1 Kolumner för konteringsdimensioner 

På sidorna Order och Kundfakturor finns nya kolumner som motsvarar bolagets upplagda 

konteringsdimensioner. I orderlistan fanns tidigare kolumnen ”Internkonton” som visade alla 

konteringsdimensioner i en enda cell. Denna kolumn har vi nu delat upp till separata kolumner 

och i fakturalistan har vi lagt till motsvarande kolumner. 
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6.9 Order/Offert/Avtal/Kundfakturor 
 

6.9.1 Navigera bakåt med Shift+Tab 

Nu är det möjligt att navigera bakåt i artikelrader med hjälp av snabbkommandot Shift+Tab. 

 

6.9.2 Info vid kundsökning 

Vid användning av förstoringsglaset bredvid fältet ”Kund” på offerter/ordrar/avtal/kundfakturor 

visas numera en informationsruta i dialogen ”Välj kund”. 

 

Kunderna laddas först efter att man har angett ex. namn för att hålla nere laddningstiden och nu 
har vi förtydligat att sökkriterier måste anges innan laddning sker då vissa användare har upplevt 
att detta är otydligt. Exempel på hur informationsrutan ser ut: 
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6.9.3 Ny kolumn för ”Märkning” 

På sidorna Offert, Order och Kundfakturor finns en ny kolumn för ”Märkning”. Antalet tecken 

som visas är begränsat till 200 för att inte påverka prestandan. 

 

 
För att se hela texten går det bra att föra muspekaren över cellen, se exemplet nedan: 

 

6.9.4 Ändra antal på fastpris-artiklar 

Nu går det att redigera fältet ”Antal” på artikelrader som avser fastpris. Anledningen är att man i 
vissa fall har fastpris men ändå önskar indikera antalet. Nedan bild visar exempelvis en order där 
45 installationer á 1500 kr ska utföras. 
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6.9.5 Kopiering av bilagor 

Tidigare har bilagor inte följt med vid kopiering eller kreditering av 

offert/order/avtal/kundfaktura. Om till exempel en faktura har bifogade dokument visas numera 

nedan dialog där användaren får valmöjligheten att kopiera med bilagorna till det nya 

underlaget. 

 

6.10  Orderplanering 
 

6.10.1 Förbättringar 

Två förbättringar har utförts på sidan Orderplanering. 

• Det är möjligt att spara inställningen för om meddelande ska skickas till användare vid 
utplanering av uppdrag. Detta innebär att man inte längre behöver kontrollera 
inställningen varje gång man öppnar planeringen. 
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• Frånvaro/ledighet visas i Orderplaneringen utan att man behöver välja att visa typ 
”Schema”. 

 
Exempel på hur det kan se ut: 

 
 

6.11  Projektkostnader 
 

6.11.1 Datumstyrning för kalkylkostnader 

Kalkylkostnad används som inköpspris för tjänsteartiklar och vid kostnadsuträkning i projekt. 
Den är tänkt att ge en mer verklighetsförankrad bild av vad arbetsinsatsen kostar för bolaget och 
man räknar till exempel ofta inklusive sociala avgifter etc. 

Ibland finns det ett behov av att justera en anställds kalkylkostnad, exempelvis vid lönerevision. 
Tidigare har justeringar slagit igenom både på framtida och historiska projekt. För att förhindra 
att kalkylkostnaden uppdateras bakåt i tiden har vi nu möjliggjort datumstyrning av kostnaden. 

Fältet för kalkylkostnad har ersatts med en lista och alla befintliga kalkylkostnader har 
konverterats till den nya listan. De konverterade kostnaderna har fått datumet 1900-01-01 för 
att de ska fungera precis som tidigare. 
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Exempel 
Under expandern Övrigt i redigeringsläget av en anställd hittar man numera en lista över alla 
kalkylkostnader: 

 
 
Funktioner 

• Knappen Ny rad används för att lägga till en ny kalkylkostnad. 
• Pennan används för att redigera en befintlig kalkylkostnad. Det går att ändra både 

datumet och själva kostnaden. Nedan visas ett exempel på hur dialogen ser ut. 

 
• Krysset används för att ta bort en kalkylkostnad. 

 

 

6.12  Projektlista 
 

6.12.1 Kolumner för konteringsdimensioner 

Tidigare informerade vi om att det är möjligt att ange konteringsdimensioner på ett projekt. Nu 

finns dessa dimensioner även tillgängliga som kolumner på sidan Projekt för att enkelt kunna 

filtrera fram projekt som exempelvis tillhör ett särskilt kostnadsställe. 



Sida 137 av 154 

 

För att visa en eller flera av de nya kolumnerna i listan behöver de väljas under 
hamburgermenyn. Glöm inte att trycka på ”Kom ihåg utseende”. 

 

 

6.12.2 Konteringsdimension föreslås på order 

Nu finns det funktionalitet för att ett projekts angivna dimensioner automatiskt ska föreslås på 
ordrar som kopplas till projektet i fråga. Syftet är att underlätta att ange ex. samma 
kostnadsställe på ett projekt och dess kopplade ordrar samt för att minimera manuell 
administration. 
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Nedan följer en kort instruktion om hur man går tillväga för att använda nyheten: 

1. Öppna ett projekt och ange önskade konteringsdimensioner på huvudet. 

 
2. Spara projektet. 
3. Skapa en ny order, ange kund och koppla till samma projekt som i steg 1. Nu föreslås 
konteringsdimensionerna från projektet per automatik. 
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Om man byter det kopplade projektet visas nedanstående fråga. Vid svar ”Ja” skrivs de 

nuvarande dimensionerna över med det nyangivna projektets inställda dimensioner och vid svar 

”Nej” bibehålls de nuvarande dimensionerna på ordern. 

 

 

6.13  Projektöversikt 
 

6.13.1 Hamburgermeny 

I Projektcentralen finns numera en hamburgermeny som, precis som på övriga sidor, kan 
användas för att exportera data till Excel samt för att spara ett anpassat utseende av listan. 

 

6.14  Rapporter 
 

6.14.1 Artikellista med inköpspris 

Nu finns det en ny rapport benämnd ”Artikellista med inköpspris” som till skillnad från befintliga 
artikellistor visar inköpspriser istället för utpriser. 

1. Gå till Försäljning > Rapporter > Rapporter. 
2. Tryck på pluset. 
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3. Välj nedan systemrapport och ange rapportnr samt namn. 

 
4. Tryck på Spara. 
5. Gå till Försäljning > Artikel > Artiklar. 
6. Markera de artiklar som du önskar få med i rapporten och tryck på Skriv ut. 

 
7. Nu visas alla rapporter med typen ”Artikellista” som har lagts till. Tryck 
på utskriftsikonen. 
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8. Nedan visas ett exempel på hur rapporten ser ut. Ett tips är att ändra exporttypen till 
Excel för att till exempel kunna nyttja rapporten som inventeringsunderlag. 

 

6.14.2 Orderdetaljer på rapporten ”Försäljningsstatistik” 

Rapporten ”Försäljningsstatistik” innehåller nu detaljer för respektive order, istället för endast 
en summering. 
 

 

 

6.14.3 Utlägg på rapporten ”Löneunderlag från T/P” 

En nyhet för våra rapporter är att ”Löneunderlag från T/P” numera även innehåller information 

om utlägg som har registrerats på order. Detta innebär att de kunder som ännu inte använder 
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GO Lön på ett enklare sätt kan följa upp de anställdas utlägg för vidare rapportering i externt 
lönesystem. 

Nedan är ett exempel på hur utlägg visas på rapporten: 
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6.15  Tidrapportering 
 

6.15.1 Kolumner för ”Veckodag” och ”Projektnr” 

På sidan Tidrapport har vi lagt till två nya kolumner: ”Veckodag” och ”Projektnr”. 

 

 
Kolumnen ”Veckodag” visas som standard, men för att visa kolumnen ”Projektnr” behöver den 
väljas under hamburgermenyn. Glöm inte att trycka på ”Kom ihåg utseende”. 
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6.15.2 Hantering av anställd med avslutad anställning 

En nyhet för den utökade tidrapporteringen är en förbättrad hantering av anställda som har en 

anställning med ett slutdatum. 

 
Filtret ”Anställd” på sidan Tidrapport 

Filtret för ”Anställd” utgår numera från vilka anställda som har en aktiv anställning inom det 
angivna tidsintervallet. Tidigare har anställda med slutdatum inte visats överhuvudtaget i filtret. 
Nedan visas ett exempel. 

• Anställd Kertil Olsen har slutdatum 2019-10-31 på sin anställning. Anges ett 
datumintervall inom vilket hennes anställning fortfarande är aktiv så visas hennes namn i 
filtret: 
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• Ändrar man datumintervallet till efter 2019-10-31, dvs. när hennes anställning har 
upphört, så visas inte längre hennes namn: 

 

 
Dialogen för registrering av tid 

Om en anställd försöker rapportera tid på ett datum där anställningen har upphört inaktiveras 
fälten ”Orsak”, ”Debiteringstyp”, ”Arbetad tid” och ”Fakturerbar tid” och en varningstriangel 
visas i slutet av raden. 

 

När man för muspekaren över varningsikonen visas texten ”Tidavtal saknas” för att indikera vad 
som förhindrar registreringen. 
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6.15.3 Gruppering av kolumner 

Nu är det möjligt att gruppera olika kolumner på sidan Tidrapport och i expandern Tid- och 

projektredovisning på order. Många användare har efterfrågat ett enklare sätt att följa upp de 
anställdas rapporterade tider och grupperingen bidrar till en bättre översikt. 

• För att använda grupperingen drar man valfria kolumner till det markerade fältet på 
bilden nedan. 

 
• Nedan har vi valt att gruppera på kolumnerna Anställd och Datum. Om man trycker på 
pilen till vänster på respektive rad expanderas grupperingen och visar underliggande tider. 

 
• Siffrorna inom parentes indikerar hur många poster som en gruppering innehåller. 
Anders Svensson har t.ex. 3 tider varav 2 st har registrerats på 2020-01-20 och 1 st på 2020-
01-21. 
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• Kolumnernas placering i grupperingen kan ändras genom att man tar tag i den 
rektangulära ikonen och drar kolumnen till önskad plats. 

 
• En kolumn som man inte längre önskar gruppera på tas bort genom att trycka på krysset. 

 

• I nästa uppdatering (2020-02-05) släpps ytterligare nyheter som kommer förbättra 
användarvänligheten på sidan Tidrapport. 
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6.15.4 Varning om arbetad tid överstiger schematid 

En nyhet för de kunder som använder utökad tidrapportering är att vi visar upp en varning om 

man försöker registrera arbetad tid som överstiger den anställdes schematid. Varningen är tänkt 
att fungera som en kontroll och syftar till att hjälpa användaren att undvika felaktig rapportering 
av tider. 

Om en anställd har rapporterat 8 timmar (motsvarandes schematiden) och sedan rapporterar 
ytterligare 3 timmar visas nedan varning vid sparning. Det går givetvis bra att trycka OK och på så 
sätt spara den registrerade tiden. 

I nästa steg kommer vi implementera denna varning i appen. 

 

 

6.15.5 Ny layout och funktionalitet 

Många kunder har efterfrågat större användarvänlighet på sidan Tidrapport och nu har vi utfört 
en förändring kring layouten. Följande avsnitt beskriver de ändringar som har skett. 

 
Ny layout 

Systemet presenterar numera tidraderna i en större lista, innehållandes samma funktionalitet 

som tidigare. Förändringen kommer bland annat ge en bättre överblick, underlätta vid urval på 
längre datumintervall och minimera scrollande på sidan. 
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Sök och Gruppera på datum 

Som ett alternativ under knappen ”Sök” har vi lagt till ”Gruppera på datum”. Vid användning av 
det nya alternativet sker två saker: 

• Tidraderna slås ihop per anställd och datum 
• Kolumnen ”Schematid” läggs till i listan 

Detta är användbart om till exempel en montör har rapporterat tid på flera olika ordrar under ett 
datum. Alla rapporteringar slås då ihop till en och samma rad för att enkelt kunna jämföra 
”Arbetad tid” och ”Schematid”. 

 

Om den arbetade tiden understiger en anställds schematid indikeras detta genom att 
bakgrundsfärgen i cellen för ”Arbetad tid” blir röd. 
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Lägg till rad och Ta bort rad 

Tidigare togs en tid bort genom att trycka på ett kryss längst ut till höger på raden. Nu har vi 

istället lagt till knappen ”Ta bort rad” som ett alternativ under knappen ”Lägg till rad”. 

 

 
Räkna om arbetad tid och Attestnivå 

Knapparna för ”Räkna om arbetad tid” och ”Attestnivå” har placerats till höger i nedre delen av 
listan. 
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6.15.6 Kundnamn hämtas från order 

På sidan Tidrapport hämtades tidigare namnet i kolumnen ”Kund” från projektet på den 

registrerade tiden. Numera hämtas namnet istället från kunden på ordern. Syftet är att undvika 
att namnet blir blankt i de fall då projektet saknar angiven kund. 

 

 

6.15.7 Flytt av tidrad till annan order 

En nyhet för alla som arbetar med tidrapportering är att det nu finns en smidig funktion för att 
byta order på en tidrad. Ibland händer det att användare rapporterar tid på fel order och för att 
lösa detta har vi infört en flyttfunktion. Funktionen finns tillgänglig både på sidan Tidrapport och 
under expandern Tid- och projektredovisning på order. 
 

1. Markera den eller de rader som önskas flyttas. 
2. Tryck på pilen bredvid ”Lägg till rad” och välj alternativet ”Flytta rader”. 

 



Sida 152 av 154 

3. Nu visas nedan dialog. Sök fram den order som flytten ska ske till genom att skriva i 
valfritt filterfält. Markera sedan ordern och tryck OK eller dubbelklicka på raden. 

 
4. Nu har både order och projekt uppdaterats på tidraden. Givetvis uppdateras även 
artikelraderna som genererats från tidrapporteringen på respektive order.

 

 

6.16  Övrigt 
 

6.16.1 Migrering till ny listkomponent 

Vi jobbar ständigt med förbättringar av prestandan i systemet och en åtgärd är att flertalet listor 
i systemet har förnyats genom migrering till en ny listkomponent. Den nya komponenten 
innebär bättre prestanda och ett modernare gränssnitt. Listorna på sidorna som nämns nedan är 
nu till exempel möjliga att exportera till Excel och det går även att spara ett eget utseende under 
hamburgermenyn. 
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Listorna på dessa sidor har migrerats: 
• Leveranssätt 
• Leveransvillkor 
• Produktenheter 
• Produktgrupper 
• Kategorier (Avtals-, Projekt-, Artikel-, Kund- och Orderkategorier) 
• Inventering 
• Rapportpaket 
• Försäljningsprislistor 

• I samband med migrering har kolumner för ”Valuta” och ”Inkl. moms” lagts till i 
listan 

 
Listorna i dessa expandrar har migrerats: 

• Artiklar (finns i redigeringsläget av en kund) 
• Kontaktpersoner (finns i redigeringsläget av en kund) 
• Spårning (finns i redigeringsläget av alla typer av underlag, t.ex. fakturor, ordrar) 
• Deltagare (finns i redigeringsläget av ett projekt) 
• Prislista (finns i redigeringsläget av ett projekt) 

 
Listorna i dessa dialoger har migrerats: 

• Sök efter och välj ett befintligt projekt (finns på sidan Projektöversikt) 

 
• Sök extern artikel (finns t.ex. i redigeringsläget av en order) 
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• Framöver kommer sökningen göras direkt i filterfälten, precis som man redan 
idag gör i dialogen för ”Sök efter och välj ett befintligt projekt” 

 


