
Sida 1 av 163 
 

 

 

Lansering 4.0 

2 oktober 2020 – 26 mars 2021 

 



Sida 2 av 163 
 

 

SoftOne GO 4.0 
 

2 oktober 2020 – 26 mars 2021 

 

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 2 oktober 2020 till 26 

mars 2021.  
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Välkomna! 
 

SoftOne GO 4.0 är ett projekt som vi har jobbat med sedan lanseringen av SoftOne GO 3.0 den 2 

oktober 2020. I detta dokument finner ni beskrivningar av all ny funktionalitet som ingår i GO 4.0, 

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. 

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
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1. SoftOne GO Plattformen 
 

1.1 Allmänt 

1.1.1 Menyalternativ visas i webbläsarens flik 
En nyhet för hela plattformen SoftOne GO är att aktuellt menyalternativ visas i webbläsarens flik. 

Många kunder arbetar med systemet i flera öppna flikar och detta är tänkt att underlätta för att 

navigera bland flikarna. Tidigare visades “SoftOne: Företagsnamn” och numera visas “Företagsnamn: 

Menyalternativ”. Företagsnamnet klipps efter 15 tecken för att lämna utrymme till menyalternativets 

namn. 
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1.2 APP 

1.2.1 Semestersaldo 

Numera är det möjligt för kunder som inte använder SoftOne GO Lön att se sitt semestersaldo i 
appen. Detta under förutsättning att semesterdagar är inlagda på anställdas semesterkort. 
För att lägga in semesterdagar måste behörighet till Frånvaro/Semester vara påslagen. För att 
anställda sedan ska ha möjlighet att se sitt eget semestersaldo krävs det att behörighet 875 är 
påslagen för de anställda. 

Finns dagar utlagda per respektive år kommer de att visas. Om det till exempel endast 
finns återstående betalda dagar men inga sparade dagar kommer endast texten för återstående 
betalda dagar att visas. 
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1.2.2 Läst och förstått på dokument 

Numera går det att ange att man har läst och förstått ett dokument via appen. 

 

 

  



Sida 9 av 163 
 

 

1.2.3  Klickbara länkar i information 

 

På appen har det tidigare inte varit möjligt att nå en angiven länk vid utskick via Information. 

 

Numera är den klickbar och man når fram till angiven länk. 

 

 

1.3 Anställda och användare 

1.3.1 Datum i Anställdalistan 
Numera finns möjlighet att visa anställning per ett specifikt datum i Anställdalistan under Personal – 
Anställd – Anställda. 
Högst upp i listan finns nu en dialog där det är möjligt att visa anställning för ett specifikt datum. 
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Vid valt datum kommer anställningen att visas för datumet som är valt. Förvalt datum är dagens 
datum. 
 
I listan visas även startdatum, slutdatum och slutdatum för sista anställningen om flera anställningar 
skulle finnas. 

 

Denna funktion kan användas till att t. ex söka fram anställda som har slutat, men som ännu inte är 
inaktiverade. 

 

1.3.2 Inaktivering av anställda 

Numera är det möjligt att inaktivera flera anställda samtidigt från Anställdalistan. 
Markera anställda som ska inaktiveras genom att bocka i längst till vänster. 
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När detta är gjort dyker knappen inaktivera upp uppe till höger 

 

Tryck på knappen och följande dialog kommer upp 

 

Skriv som vanligt in koden nere till höger för att slutföra inaktiveringen. 

Inaktiverade personer går att aktivera igen och uppgifter om deras anställning försvinner inte. 
Däremot kommer de inte längre att visas i GO förrän man väljer att aktivera personerna igen. 
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1.3.3  Datum på roll 

Numera är det möjligt att ange datum på när en behörighetsroll ska vara aktiv, likt så som på 
attestroll. 
Som visas på bilden har denna användare rollen systemadmin mellan 2020-01-01 – 2020-02-01. 

I detta fall är systemadmin satt som standardroll. När datumet är passerat kommer rollen Anställd att 
sättas som standard och rollen systemadmin kommer inte att kunna väljas. 

 

För att lägga upp en roll tryck på pluset. Där går det att ange roll och fr.om, t.om datum. 
För att ändra datum på en befintlig roll tryck på pennan. 

För att ångra, eller välja bort en roll – Markera bort bocken ute till vänster. 
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1.3.4 Inaktivitetstimer på användare 

Det är numera möjligt att förlänga eller förkorta inloggningstiden för användare. Som default loggas 
man ut efter två timmar, men nu går det att ha som lägst 10 minuter och max 24 timmar. 

För att göra detta krävs en särskild behörighet. Hör av er till support@softone.se för att få hjälp med 
att koppla på denna behörighet. 

 

När behörigheten sedan är påslagen går det att ställa in inaktivitetstimer per användare. 

 

1.4 API/Integration 
 

1.4.1 Loggning integration 
Det har tillkommit en behörighet med namn API för att kunna se loggning av vad som lästs in på 

anställd samt om något inte blivit inläst av någon anledning. Behörigheten kommer inte att slås på 

med automatik. För er som använder API och vill få tillgång till loggningen – Vänligen vänd er till 

support@softone.se för mer information. 
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1.5 Ekonomisk struktur 

1.5.1  Mottagargrupper 

Numera finns även de val som tidigare fanns om man ej körde Ekonomisk struktur under 

mottagargrupper. Det som har tillkommit är Användare, Roll, och tidavtal. 

Tidigare: 

 

Nu: 

 

Vid val av t. ex Tidavtal går det även att visa vilka användare som finns under respektive tidavtal. 
De som visas under användare är anställda som chefen har rätt att se. 

 

Vad man kan välja är beroende av behörighet till behörighet Roll och Tidavtal. Har man inte dessa 
behörigheter kommer valet Roll och Tidavtal inte att finnas att välja. 
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2.  Bemanning 
 

2.1 App 

2.1.1 Ekonomisk struktur – Filtrering på passtyp 

Det är numera möjligt att filtrera på passtyp vid ekonomisk struktur i appen. 

Tryck på filterknappen uppe till höger 
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Välj sedan vilken passtyp du vill visa 
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2.1.2 Ekonomisk struktur – Visa inlånade 

Numera finns det i Attestera tid i appen ett eget val för att visa inlånad personal. 
Anledningen till utvecklingen är att det ska vara lättare att se vilka anställda som varit på min 
avdelning men har en annan tillhörighet. 

Under filterknappen i Attestera tid finns valet Visa inlånade 

 

Inlånade personer kommer då att visas i attestlistan. 
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För att se den anställdes tider trycker man på namnet och sedan Visa detaljer så kommer de dagar 
den anställda har jobbat på min avdelning att visas. 

 

 

2.1.3 Två schematyper på pass 

Nu är det möjligt att ange två schematyper på ett pass i appen. 
Mer information om detta finns att läsa under Tid/Bemanning. 
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2.1.4 Godkänna ledighetsansökan från meddelande 

Numera finns det möjlighet att visa ledighetsansökan direkt från meddelandet i appen. 
I meddelandet för ledighetsansökan finns nu en knapp för Visa ansökan som leder direkt till 
ledighetsansökan. 

 

 

2.1.5 Föräldraledighet under min tid för avvikelserapporterare 

Numera är det möjligt att ange barn under Min tid i appen om inställningen på avvikelseorsaken har 
“Ange barn”. 
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2.2 Beredskap 

2.2.1 Helt ny vy för beredskap 
 

Det finns nu nya funktioner för att planera och beräkna ersättning för beredskap. Genom att använda 
passtyper som är typade som Beredskap så kan beredskap planeras i ett schema och generera 
beredskapsersättning under passets planerade arbetstid. Vid utryckning under beredskapen så 
används regelverk för övertid som därmed räknar ner beredskapsersättningen. I schemaplaneringen 
finns en ny vy där anställda kan få behörighet att se och även flytta och kopiera beredskapspass. 
Kontakta konsult@softone.se om ni önskar mer information eller konsulthjälp för att komma i 
gång! 

 

 

mailto:konsult@softone.se
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2.3 Ekonomisk struktur 

2.3.1 Sekundär tillhörighet 

Det är numera möjligt att på attestrollen välja om chef ska ha möjlighet att få åtkomst till andra 
tillhörigheter. 
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För lägga till detta på attestrollen går man in på Användaruppgifter – Attestroller. Tryck sedan på 
pluset för att lägga till en attestroll för vald person. 

 

På chefens attestroll finns nu Fullständiga rättigheter och Sekundär att välja. 

Fullständiga rättigheter: 

Fullständiga rättigheter till vald tillhörighet ger tillgång till full behörighet i Schemaplanering, 
Attestera tid och Anställda om behörighet på roll finns. Fullständiga rättigheter är det som tidigare 
var default. 

Sekundär: 

Vid Sekundär behörighet har chefen tillgång att ändra schema för den valda tillhörigheten.  Sekundär 
behörighet ger ej åtkomst till Attestera tid till den valda tillhörigheten. 

För att få fram de sekundära tillhörigheterna i schemaplaneringen bockar man i rutan till höger om 
Anställda ”Visa sekundära tillhörigheter”. 

 

Förtydligande: 

Om chef har Fullständiga rättigheter för t. ex butik Halmstad och Sekundär för butik Gävle kommer 
chefen att få upp sin primära (Fullständiga rättigheter) i Attestera tid, i detta fall Halmstad. Butiken i 
Gävle kommer endast att visas i schemaplaneringen. 
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2.3.2 Tydligare utseende för utlåning 

Vi har gjort det tydligare för att se anställda som är utlånade till annan butik. 

Om anställd är utlånad till butik som chef ej har rätt till blir det en kartpil med utropstecken Hovrar 
man över utropstecknet visas det “Utlånad”). 

Om anställd är i butik jag har rätt till men ej den butik som är vald som är vald för tillfället blir det en 
kartpil med frågetecken. Hovrar man över frågetecknet visas “Ej aktuell tillhörighet”). 

 

 

 

2.3.3 Lägsta konteringsnivå i väljare 

 
Valet som är satt Lägsta konteringsnivå i väljare under Administrera – Företagsinställningar – 
Ekonomisk tillhörighet är det val som kommer att vara det lägsta att kunna väljas. 
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Under t. ex Attestroller, Ekonomisk tillhörighet, Mottagargrupper. 

 

 

 

2.3.4 Godkänna/lägga in frånvaro på anställd med pass på annan 

tillhörighet 

Numera finns det möjlighet godkänna ledighetsansökan eller planera frånvaro på anställd som är 
utlånad till annan avdelning/butik, dvs en anställd som har pass på en annan avdelning. I releasen 
26/11 gjordes en liknande utveckling men avseende attestering av tider. 
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Den anställde har tillhörighet till mig som chef, men är utlånad till en annan avdelning/butik. Den 
anställde är schemalagd på en annan avdelning/butik och med inställningen kommer jag som chef att 
kunna godkänna och lägga in frånvaro på den anställde trots att den anställde är utlånad. 

Inställningar finns under Administrera – Attest – Roller 
 
Välj sedan vilken Attestroll ska använda denna inställning. 

 

 

2.3.5 Användarinställning – Visa inlånade 

Inställningen i Attestera tid som visar inlånade kommer att ta över företagsinställningen. 

Är företagsinställningen “Visa inlånade i Attestera tid” i bockad kommer den default att vara i bockad 

första gången man går in i Attestera tid. 

 

Förändringen som nu har gjorts är att inställningen följer den som användaren själv väljer. Om 
användaren väljare att bocka ur “Visa inlånade” i Attestera tid och går in i Attestera tid igen kommer 
bocken fortfarande att vara ur bockad. Tidigare var bocken alltid i bockad om företagsinställningen 
var satt. 
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2.3.6 Redigera/Kopiera/Aktivera grundschema 

 

 

Vi har förenklat kopiering i Ekonomisk struktur där två personer tillhör olika avdelningar. 
 
 
Kopiera kontering utifrån schemat 
Exempel: Vi gör ett nytt grundschema på anställd 1000. Vi vill kopiera ett grundschema från anställd 
3000. 3000 tillhör en annan tillhörighet och därför vill vi inte kopiera den personens schema för att 
det inte ska bli felaktig tillhörighet på passen, därför kommer anställd nr 3000 scheman inte att visas. 
 
Sätt kontering utifrån den anställde 
Exempel: Vi gör ett nytt grundschema på anställd 1000. Vi vill kopiera ett grundschema från anställd 
3000. 3000 tillhör en annan tillhörighet. Vi vill kopiera den anställdes schema, men vi vill att 
tillhörigheten på mottagarens pass (1000) ska hämta tillhörigheten från den anställdes (1000) 
ekonomiska tillhörighet, och inte från tillhörigheten som ligger på passet. 
Funktionen finns även Funktioner - Nytt grundschema och Aktivt schema - Kopiera/Överta. 
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2.3.7 Delegera attest till kollega 

 
Under användare går det numera att delegera Roll och Attestroll till en annan användare. 

• Det går att se vem som har tilldelat behörighet. 
• Det går att se vem som har blivit tilldelat behörighet. 
• Min profil 

• Kan se att jag delegerat vidare 

• Kan se att jag fått någon delegering 

Inne på användaren finns numera en expander som heter Delegering där det går att delegera vidare 
sin Roll och Attestroll. 
Sök fram användare som du vill delegera till. 

 

Välj sedan vilken roll som ska delegeras (det går bara att delegera roll och attestroll som tilldelaren 
själv har) 

 

Välj sedan vilken attestroll som ska delegeras. 

 

Det går sedan att se vem som har fått delegering av roll och attestroll 
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För att ta bort delegering tryck på krysset längst till höger på användaren som tilldelade 
delegeringen. 

. 

Behörigheterna är följande och finns under Administrera under Roller 
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2.4 Schemaplanering 

2.4.1 Godkänna ledighetsanökan från meddelande 

Numera finns det en genväg till en ledighetsansökan direkt från meddelandet. Detta finns både i web 
och app. Läs avsnittet under app för att se hur det ser ut i appen. 
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2.4.2 Två schematyper på ett arbetspass 

 
Nu är det möjligt att välja två schematyper som ska falla ut på ett arbetspass 
OBS! Det kommer att finnas en företagsinställning som måste aktiveras för att detta ska fungera. 
Eftersom det vid två schematyper kan bli olika förutsättningar behöver tidsregler kontrolleras innan 
aktivering för att inte generera felaktigt utfall. Börja inte att använda detta innan tidsreglerna är 
kontrollerade och anpassade för att fungera med två schematyper. Vill ni ha hjälp att kontrollera 
tidsreglerna – Vänligen vänd er till support@softone.se för beställning av genomgång av 
tidsreglerna. Inställningen för detta finns under Personal – Inställningar – Företagsinställningar – 
Inställningar planering 
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Är inte företagsinställningen aktiverad kommer det att fungera på samma sätt som tidigare, men 
med ett annat utseende. I detta fall är schematyp Frystillägg kopplad på passtypen. I stället väljs 
Tidbank och frystillägg skrivs då över och används ej. 

 

Den befintliga inställningen för att koppla schematyp till en passtyp ställs in under Inställningar – 
Passtyper och sedan Schematyp. 

 

Vid den befintliga kopplingen kommer schemat att se ut enligt bilden. 
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Nu är det möjligt att välja ytterligare en schematyp på passet för att t. ex generera två ersättningar 
för samma pass. Som default visas den schematyp som är kopplad till passtypen. För att lägga till 
ytterligare en schematyp fungerar det enligt följande: 

Tryck på pilen där det i bilden står “Frystillägg”. Välj sedan ytterligare en schematyp för att generera 
två schematyper, i detta fall Måltidsersättning. Nu kommer det att falla ut både Frystillägg och 
Måltidsersättning för passet. 

 

Om ingen schematyp ska vara kopplad, välj blankt. 
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Det kommer att fungera på samma sätt i appen. Schematypen som är kopplad till passtypen kommer 
att visas som default. När du sedan lägger till ytterligare en passtyp kommer båda schematyperna att 
visas. 

 

2.4.3 Bortfiltrerade pass 

Vi har gjort det lite tydligare vid bortfiltrerade pass. Numera visas en ram runt det bortfiltrerade 
passet. Ramen har samma färg som originalfärgen på passet. 

 

2.4.4 Datumintervall i försäljningsbudget 

Det är nu möjligt att sätta datumintervall för försäljningsbudget. 

Datumintervallet kan användas i syfta till att planera försäljningsbudget inför t. ex kommande år. 
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2.4.5 Långtidsfrånvaro – Varning vid periodens slut 
Numera finns det möjlighet att få en varning innan långtidsfrånvaro löper ut. 

Inställningar finns under Administrera – Inställningar – Systeminfoinställningar  

Vid planerad frånvaro där ett start- och slutdatum lagts i det aktiva schemat kan du välja att få 

varning om detta när frånvaron är på väg att löpa ut. 

 
 

Administrera – Inställningar – Systeminfoinställningar  
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Varningarna kommer därefter att visas under Paneler – Översiktspanel under “Varningar och 

händelser”. 

 

2.4.6  Laddning vid filtrering 
Vi har lagt till en möjlighet att själv välja att stänga av automatisk sökning vid filtrering vid initial 

laddning. Under Välj vad du vill se finns valet att bocka i, eller bocka ur. 

 

Om den är ikryssad görs ingen automatisk sökning så fort man filtrerar på konton, kategorier eller 

anställda. 

Inte heller om man byter datum eller antal veckor. 
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Man måste i stället klicka på “Hämta data för valt datumintervall” för att hämta posterna. 

 
 

2.4.7 Filtrera på tidavtal 

 
Numera är det möjligt att filtrera på tidavtal i schemaplaneringen. 
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3. Tid 
 

3.1 App 

3.1.1 Summering av tid 

Nu är det möjligt i appen vid översiktsbilden att se vad varje del av Arbetad tid, Frånvaro och Arbetad 
tid utanför schema innehåller. 

För att se vad t. ex arbetad tid utanför schema innehåller – Tryck på raden för Arbetad tid utanför 
schema så kommer det en pop-up som visar vad tiden utanför schemat avser. 
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3.1.2 Tvingande notering på orsak (Avvikelserapporterare) 

Om man har ställt in att notering ska vara tvingande på orsak, t. ex övertid, sjuk osv. (Läs avsnitt 
under tid/bemanning) så kommer det att komma upp en pop-up som säger “Vald orsak kräver 
notering” 

 

3.2 Attestera tid 

3.2.1 Prestandaförbättringar 

Prestandaförbättringar har gjorts avseende laddning av anställda i Attestera tid. Det ska numera gå 
snabbare att ladda anställda i trädet till vänster. 
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3.2.2 Förbättringar i sökfunktionen 
Vi har gjort en del förbättringar gällande sökfunktionen i Attestera tid, vilket också har förnyat 

utseendet. 

Tidigare: 
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Nu: 

 

Kategori/Konton och Anställd har flyttats ut och ligger inte nu längre under filterknappen. Sökningen 
av anställda har förbättrats där det nu vid byte av månad sparar sökningen. För att tömma sökningen 
finns nu ett kryss att trycka på. För att ladda om en sökning trycker man nu på ladda om-pilarna. 
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3.2.3 Nyckeltal i Attestera tid 
 

Numera går det att se antalet Närvaro och Frånvaro på funktionen Attestera tid. 
Detta ser man när man trycker på en i en viss grupp i attestträdet och öppnar “Diagram” expandern. 
Se bild nedan 

 

Man kan också genom diagrammen filtrera på endast Män eller Kvinnor genom att klicka på den typ 
man önskar att filtrera bort på längst ner i diagrammet. I exemplet nedan har jag valt att filtrera bort 
Män från Närvaro, se bild nedan. 
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3.2.4 Tillhörighet terminaler 

Tidigare gick det endast att ha en tillhörighet kopplad till en terminal. Nu går det att välja att flera 
tillhörigheter ska vara kopplade till terminalen och därmed också ha möjlighet att stämpla på 
terminalen. 

 
Dessa inställningar finns under Inställningar – Tid – Terminaler.  
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3.2.5 Visa inlånade 

Numera finns det i Attestera tid ett eget val för att visa inlånad personal. 
Anledningen till utvecklingen är att det ska vara lättare att se vilka anställda som varit på min 
avdelning men har en annan tillhörighet. 

 

Chefen kommer i detta läge att kunna se vilka personer som varit inlånade, samt se vilka dagar de har 
arbetat på avdelningen. 
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I exemplet visas en anställd som har arbetat tre dagar i min butik under månaden. 

 

Markeras gruppen Inlånade i attestträdet till vänster visas en summering över de inlånade anställda. 
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3.2.6 Visa inlånade (Företagsinställning) 

 

Det är möjligt att ställa in att bocken “Visa inlånade” i Attestera tid ska som default vara i bockad. 
Om inställning är påslagen kommer “Visa inlånade” alltid att vara i bockad när man går i Attestera 
tid. 

 

Inställningen finns under Inställningar – Företagsinställningar 
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3.2.7 Dölj dagar utan min tillhörighet 

 

Med valet Dölj dagar utan min tillhörighet går det att välja att inte visa dagar då ens personal varit 
utlånad till annan avdelning. 

 

  



Sida 51 av 163 
 

 

I detta fall har den anställde varit utlånad till en annan avdelning 13, 18, och 19 november. 
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Bockas “Dölj dagar utan min tillhörighet” i kommer dessa dagar inte att visas. 
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3.2.8 Attestera dagar med annan tillhörighet 

 

Numera är det möjligt att attestera dagar för en anställd som varit utlånad till en annan (Sekundär) 
avdelning men som tillhör mig som chef. 

Inställningen ställs in på attestrollen under Administrera – Attest – Roller. 

 

Om en anställd tillhör min avdelning som standard men har jobbat på en annan avdelning kommer 
jag att ha möjlighet att kunna attestera dennes persons tider. 
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I exemplet har den anställde varit utlånad till en annan avdelning, 18 och 19 november. 
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Med inställningen att kunna attestera min personal som varit utlånad till annan avdelning är det 
därför möjligt att attestera dessa dagar. 
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3.3 Registrering av tid 

3.3.1 Meddelande till anställd vid förändring av utfall 

 

Numera finns möjlighet att göra inställning så att förändring på anställds utfall går i ett meddelande 
till en anställd. 
I nuläget är detta en funktion som endast går att applicera på avvikelserapporterare. 

Inställningar finns under Anställd – Register – Tidavtal  
 
Välj vilket tidavtal som använda sig av detta 
Gå sedan in under fliken “Inställningar för tid” 

 

Meddelandet som går till anställd kommer att se ut enligt följande. 

 

Vid förändring av längre intervall kommer endast ett meddelande att skickas med samtliga datum 
som har berörts. 
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Följande funktioner skickar meddelande: 
• Återställ till schema 
• Återställ till grundschema 
• Spara pass (om något på schemat är förändrat) 
• Ta bort pass 
• Klippa pass 
• Flytta/kopiera pass 
• Rapportera frånvaro 
• Godkänn ledighet 
• Återställ ledighetsansökan 
• Spara avvikelser på dag (attestera tid) 
• Rensa dag (attestera tid) 
• Vända transaktioner (lönberäkning) 

 

3.3.2 Meddelande till anställd vid förändring av atteststatus 
Numera finns det möjlighet att ställa in att förändringar ska skickas i meddelande till en anställd vid 
förändring på atteststatus, t. ex från status Registrerad till Attesterad. 
Inställningen finns under Administrera – Attest – Tid – Övergångar 
  
Välj vilken/vilka övergångar som ska generera meddelande 
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Ett meddelande kommer därefter att skickas ut till den anställde om det i detta fall har gått från 
status Registrerad till Attesterad: 
Attesteras flera dagar eller en period, kommer endast ett meddelande att skickas med samtliga 
förändringar. 
 

 
 
 
 

3.3.3 Tvingande notering på orsak (Avvikelserapporterare) 

Numera går det att ställa in att vissa orsaker måste anges tillsammans med en notering. 
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Gå in under Inställningar – Tid – Avvikelseorsaker. Välj vilken orsak som ska ha tvingande notering, t. 
ex övertid, sjuk osv. 

Längst ner finns nu inställningen “Tvingande notering (endast avvikelserapportering). 

När anställda använder sig av denna orsak måste de ange en notering för att kunna spara. 

 

3.4 Saldon och saldovy 
 

3.4.1 Import saldo och tidkodstansaktioner 

 
 
Det är nu möjligt att importera saldo på anställda för att sätta ett aktuellt saldo eller justera ett 
saldo. 
Detta kan användas t. ex för att nolla samtliga saldon på anställda, eller sätta ett nytt saldo på 
anställda. 
Det kommer även att vara möjligt att justera ett befintligt saldo för att t. ex öka eller minska saldot. 

 

Detta kräver att ni sedan tidigare har behörighet till importdelen. Om ni vill använda er av detta för 
att göra en import – Vänligen kontakta support@softone.se för mer information. 

 

3.4.2 Ny saldovy 

 

Numera har vi utvecklat en vy för att kunna följa upp saldon på anställda. 

Det kommer att vara möjligt att se hur mycket saldo som finns på anställda samt om dessa bryter 
mot gränsvärdena. 

Behörigheten har nummer 3049 under personal. 
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Gränsvärdena ställs in under Inställningar – Tid – Saldon. (Mer information om hur varningsgränserna 
fungerar finns under avsnittet Schemaläggning 
 

Tryck på pennan för respektive tidavtal för att ställa in de olika gränsvärdena. 
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Gå sedan till Anställd – Rutiner – Saldo 

Gör de urval utifrån vad du vill se. I dagsläget visas det aktuella saldot, dvs saldot som kommer att 

visas är det utgående saldot i den period du väljer. Väljer du mars kommer det utgående saldot per 

31 mars att visas. Vi kommer att fortsätta utvecklingen kring funktionen för att även kunna se 

förändringen i en period, den utvecklingen kommer att komma 22 april. 

 

 

 
I bilden visas utgående värde för Saldo Flextid där vissa anställda ligger inom gränserna och vissa 
anställda utom gränserna som är inställda på saldot. I kolumnen diff visas timmar som ligger utanför 
gränsvärdena. 
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Det går även att ställa in egna gränsvärden som inte följer de ordinarie gränserna som finns på 
saldot. 
 
 

 
 

 

 

Har lönearterna som är kopplade till saldot formler på sig kommer även belopp för samtliga timmar 
att visas. 
 
Längst till höger på de tre strecken finns även möjlighet att skriva ut datan till Excel 
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3.5 Schemaläggning 

3.5.1 Schemaläggning av automatattestering, saldovarningar och 

rapporter. 
Numera är det möjligt att schemalägga när en automatattest ska utföras, samt vilken period som ska 

attesteras. Det är också möjligt att ställa in gränsvärden för saldon för att sedan få en varning om den 

anställde bryter mot gränserna. Det kommer också att gå att schemalägga att visa rapporter ska 

skrivas ut en specifik tid, för att t. ex ha rapporten klar innan arbetsdagen startar. 

 

Det första som måste göras är att skapa en schemaläggning, som i ett senare skede kopplas till 

automatattest, saldo, eller rapporter. 

 

Schemaläggning är en särskild behörighet som finns under Administrera – Register – 

Schemaläggningar.    

 

 

 

Inne på sidan går det att ange när ”körningen” ska utföras. I bilden är det inställt att körningen 

kommer att utföras varje måndag klockan 04:00. 
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Vilken period som körningen ska utföras på ställs in under ”Vid körning använd intervall” 

 

 

 

För att koppla schemaläggning till t. ex automatattesten gå in under Administrera – Tid – 

Automatattestregler  

 

Välj sedan vad som inte ska automatattesteras i samband med jobbet och koppla ihop 

automatattestering med den schemalagda körningen. När detta sedan är uppsatt kommer därefter 

automatattestering att utföras vid tidpunkten som är vald samt för de valda tidavtalen. Vill ni 

använda er av schemaläggningen måste den vanliga automatattesteringen tas bort. Det går inte att 

kombinera den schemalagda automatattesteringen med den befintliga automatattesteringen. 
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För att koppla schemaläggningen till ett saldo, gå in under Inställningar – Tid – Saldon. Det går 

numera att ställa in varningsgränser för att saldo. Gå in på saldot som ska använda varningar. Tryck 

på pennan för tidavtalen som ska använda sig av varningarna. Ställ sedan in vilka gränsvärden som 

ska gälla 

 

 
 

När gränsvärdena är inlagda och tidavtalet är kopplad till en schemaläggning kommer det att skickas 

varningar till anställd och chef om gränsvärdena bryts. När varningen skickas ut är baserat på vilken 

tidpunkt som är vald på schemaläggningen. 

 

Det går även att koppla schemaläggningen mot vissa rapporter. Gå in på rapporten som ska 

schemaläggas. Gör sedan ett urval genom att välja periodintervall samt om rapporten endast ska 

inkludera vissa anställda. När urvalet är gjort, tryck på spara (disketten).  
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Välj namn på urvalet och tryck på OK. 

 

 
Efter att ha tryck på OK kommer urvalet att laddas. 
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Tryck sedan på spara igen. Följande dialog kommer att öppnas: 

 

 
 

Välj vilket schemalagt jobb som ska kopplas till rapporten. Därefter kommer rapporten att skrivas ut 

baserat på vilken tidpunkt som är inställt på den schemalagda körningen. 

 

Vi rekommenderar att ni tar kontakt med konsult för att få hjälp med uppsättningen av detta, 

framför allt om ni vill använda er av automatattesteringen. Vänligen mejla beställningen till 

support@softone.se. 
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3.6 Programvara för närvaroregistrering 

3.6.1  Äntligen en ny programvara för närvaroregistrering! 

Vi kommer under våren att börja byta ut den programvara som ni idag använder för att stämpla tid 
för närvaro. Den nya programvaran är helt webbaserad och kommer att ersätta de gränssnitt som ni 
idag använder i era stämpelklockor. De gränssnitt som ersätts med den nya programvaran kommer 
att utgå och inte längre underhållas. Under 2021 Q2 kommer de första kunderna att börja använda 
den nya programvaran. 

De kunder som idag använder programvaran som heter WebTimeStamp kommer planerat att kunna 
byta programvara under 2021 Q2.  Den nya programvaran har fler funktioner än WebTimeStamp, till 
exempel offline-läge och funktioner för att använda t.ex RFID-tag. Har ni flera stämpelklockor idag så 
kan ni använda både den nya programvaran samtidigt med den befintliga. 

Är ni intresserade av att vara en av våra första kunder? Hör av er till support@softone.se och märk 
ärendet med ”Ny programvara för närvaro”. 
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4. Lön 

4.1 Bokföring semesterskuld 

4.1.1 Ny vy för semesterskuld samt bokföring av semesterskuld 

Vi har gjort stor utveckling gällande bokföring av semesterskuld där förändring på semesterskulden 
kommer att kunna bokföras om så önskas. 
Funktionen bygger på en semesterskuld som skapas direkt i SoftOne GO, där semesterskulden jämför 
tidigare uttagen semesterskuld för att kunna jämföra en förändring. Ni kommer att ha möjlighet att 
se semesterskulden på detaljnivå och inte endast via en rapportutskrift. 
 
Ni hittar systemdokumentationen under www.softone.se/akademi 

Vi kommer även att skapa en servicetjänst där ni har möjlighet att kontakta oss för hjälp med 
uppsättning. Maila till support@softone.se för att beställa tid med konsult. 

 

 

4.2 Rapporter 

4.2.1 Händelsehistorik för Collectum 

Förbättringar har gjorts avseende fil till Collectum. 

Vi har byggt stöd för händelser, där det går att se vad som skickats till Collectum på ett överskådligt 
sätt. 
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Händelsehistoriken finns under Anställda > Register > Händelsehistorik. 

 

För att få hjälp med att aktivera händelsehistoriken – Vänligen kontakta support@softone.se 

Vid utskrift av rapporten finns numera ett val om att “Sätt som definitiv”. 

 

När denna bockas i godkänner man att exportfilen är färdig att läsas in till Collectum och personer 
med ITP2 kommer inte att skickas nästa månad om ingen förändring skett på deras årslön. Samtidigt 
som detta görs och rapporten skrivs ut, kommer alla händelser att hamna under händelsehistorik. 

För ITP1 gäller följande: 

Uppgifter kommer att sparas med i filen vid varje tillfälle och rapporteras till Collectum. 

För ITP2 gäller följande: 
 
Är bocken “Sätt som definitiv” ibockad kommer ITP2 att skickas med nästa gång det sker någon 
löneändring, i övrigt skickas de bara med vid nyanmälan. 



Sida 71 av 163 
 

 

Om ni redan har registrerat löner för ITP2 hos Collectum rekommenderar vi att ni markerar de 
anställda med ITP2, skriver ut en fil och väljer “Sätt som definitiv”. Detta för att de inte ska läsas in på 
nytt hos Collectum. Efter detta markerar ni de nyanställda ITP2 samt samtliga ITP1. Detta kommer 
endast att behöva göras en gång och endast om ni har ITP2 som redan är registrerade med årslöner 
hos Collectum. 

 

4.2.2 Konjunkturstatistik (KLP) 
 

Stöd för exportfil 
Nu finns det stöd för att ta ut fil för KLP för inläsning hos SCB. 

Rapporten som används är samma rapport som tidigare skrivits ut i PDF, men nu finns också valet 
exportfil. 

 

Tryck på rapporten för att komma till urvalet. Vid utskriftssymbolen väljer ni i stället Exportfil. 
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Kontrollera att rätt filtyp är kopplad till exportfilen. 

 

Under Exporttyp, välj Exportfil. Under Filtyp välj Filtyp SCB KLP 
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Tryck sedan på spara 
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4.2.3 Antal i SIE-fil 

Numera finns även antal i SIE-filen. Filen tas ut som vanligt 

Längst ut till höger i filen framgår antal per kontering 
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4.2.4 Utbetalningsdatum i transaktionslista 

Numera finns det möjlighet att få med utbetalningsdatum i transaktionslistan. Detta kan vara 
användbart om man t. ex vill ta ut flera löneperioder och se när respektive transaktion betalades ut. 

 
Rapporten finns att hämta under “Visa även ej upplagda rapporter” och har namnet Transaktionslista 
Excel datum. 
Tryck på namnet på rapporten för att lägga till rapporten. 

 

 

4.2.5 Collectum – Avtalad lön IPT1 

Från och med 11 februari ska även avtalad lön för ITP1 rapporteras till Collectum. Vi har gjort stöd för 
detta och byggt in det i den befintliga filen. När ni numera tar ut filen kommer därmed avtalad lön för 
ITP1 att ingå i filen. 
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4.3 Löneinställningar 

4.3.1 Sjuklön efter 14 dagars anställning 
Numera är det möjligt att ställa in så att sjuklön faller ut först efter 14 dagars anställningstid. 

För att använda sig av den funktion krävs en inställning på löneavtalet. 

Inställning finns under Anställda – Register – Löneavtal  

Gå in på löneavtalet som ska följa dessa inställningar. 

Scrolla sedan ner till expandern Inställningar och bocka i “Rätten till sjuklön regleras enligt lagen” 

 
 
 

4.3.2 Fast kontering på löneart 

Numera finns det möjlighet att styra att vissa lönearter inte ska gå på den fasta kontering på 
anställdakortet. 

 

Inställningen finns på lönearten. 
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Inställningar – Lön – Lönearter  

 

 

4.3.3 Nya arbetsgivaravgifter för unga 

 

3 februari beslutade riksdagen att arbetsgivaravgifterna för unga (födda 1998–2002) tidigareläggs 
från 1:a april 2021 till 1:a januari 2021. 
Detta medför att vi måste lägga till ytterligare en nivå på arbetsgivaravgifterna, eftersom det är ett 
nytt åldersspann som inte tidigare haft en egen % på arbetsgivaravgifterna. 

För er som har egna påslag på löneavtalen kommer ni att behöva se över påslagen på nytt. 
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4.4 Semester 

4.4.1 Förhöjd semesterrätt 
Numera tar systemet hänsyn till om man på semesteravtalet har ställt in förhöjd semesterrätt vid 

uppnådd ålder. Inställningar för detta finns under Anställd – Register – Semesteravtal  

 

 

4.5 Slutlön 

4.5.1 Markera som slutavräknad 

Numera är det möjligt att markera en anställd som slutavräknad. Detta kan användas när man till 
exempel har haft flera anställningar där man har missat att slutavräkna personen vid eventuellt ett 
byte av semesteravtal. Denna funktion ska användas med försiktighet. 

 

I löneberäkningen kommer dessa personer att visas som “Markerad som slutavräknad”. 
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4.5.2 Slutlön på grupp 

Numera är det möjligt att göra slutlön på grupp vid tillfälle då fler anställda ska slutavräknas i samma 
period. För att få fram vilka anställda som ska slutavräknas finns valet “Visa endast skall 
slutavräknas”. Anställda som ska slutavräknas kommer då upp i listan. 

 

Markera sedan gruppen som ska slutavräknas. 

De anställda kommer därefter att dyka upp lite mer till höger i bild. 

Markera personerna. Gå sedan in under Funktioner och välj Slutlön. 
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Det kommer nu att komma upp ytterligare en dialog som frågar om semesterskuldsrapport ska 
skapas samtidigt som slutlönen. Semesterskuldsrapporten kommer att visa hur de anställdas 
semesterskuld såg ut innan slutlönen gjordes. Välj NEJ eller JA beroende på vad som önskas. 

 

Om det är så att det finns anställda som inte ska slutavräknas i denna period kommer de anställda att 
komma upp i en dialog och slutavräknas ej. Övriga som har korrekt period har vid detta tillfälle nu 
slutavräknats. 

 

 

4.6 Nyckeltal 

4.6.1 Nya nyckeltal i Löneberäkningen 

Numera finns även möjlighet att ta fram genomsnittliga löner i form av stapeldiagram för 
Kostnadsställen/Avdelning med mera. 

Detta finner man i Löneberäkning - Välj en Perioduppsättning – Utbetalningsdatum - Klicka fram en 
grupp - Öppna Diagram expandern och där kan man se Lönekostnader och numera även 
Snittelönekostnaden. 
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Man kan också filtrera bort oönskade värden genom att klicka på dem längst ner under staplarna. 
Se bild nedan. 
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4.7 Val i löneberäkning 

4.7.1 Filtrera på löneberäknade 

Tidigare har det endast varit möjligt att filtrera på 

Visa avslutade 

Visa endast skall slutavräknas 

Visa endast har slutavräknas 

Numera finns även en ny funktion att filtrera på vilket är “Visa endast ej löneberäknade”. 
Se bild nedan 
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5. Ekonomi 
 

5.1 Allmänt 

5.1.1 Nytt baskonto för momsredovisning 

Efter inkomna önskemål om att kunna använda olika konton för det automatiska 
momsavräkningsverifikatet, beroende på om företaget ska erhålla eller betala moms till 
Skatteverket, har vi separerat systemets baskonto för Momsredovisning till två olika baskonton: 

• Momsredovisning kredit = skuld till SKV 

• Momsredovisning debet = fordran hos SKV 

 

Önskar företaget fortsatt boka all moms på ett och samma konto behöver inga ändringar i 
uppsättningen utföras. Om endast baskontot ‘Momsredovisning kredit’ är angivet kommer detta 
användas när momsavräkningsverifikatet skapas. 
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5.2 Ingående balanser 

5.2.1 Migrering till Angular 
I denna release har sidan Ingående balanser migrerats till det nya gränssnittet. Detta innebär en stor 
förbättring av utseendet och användarvänligheten. Nedan visas ett exempel på hur sidan ser ut och 
längre ned är respektive funktion beskriven. 
 

 
 
 
Val av redovisningsår 

Precis som tidigare är det möjligt att se IB för respektive upplagt år genom att ange önskat år i 
rullgardinsmenyn. Skillnaden är att det numera endast går att redigera balanserna för år med status 
Öppet. 
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Lägg till rader 

En rad kan läggas till på två sätt: 

• Genom att använda knappen Lägg till rad i toolbaren högst upp på sidan 

 
• Genom att använda Enter eller Tab till slutet av en rad så att det automatiskt skapas en ny 

rad (samma funktionalitet som finns vid redigering av konteringsrader) 
 
Ta bort rader 

För att ta bort en eller flera rader markeras dessa och sedan används knappen Ta bort längst ned vid 
Spara-knappen. 

 

 
Summeringar 

Längst ned på sidan visas summeringar för Debet och Kredit samt ev. Differens mellan dessa. 

 

 
Begränsning av konton 

Tillägg av konton är numera begränsat till balanskonton, dvs. konton med kontotyp Tillgång/Skuld 

 
Rader med samma kontokombination 

Vid tillägg av en rad med samma kombination som en befintlig rad visas numera en varning med en 
fråga om man vill slå ihop dessa 
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Indikering för ändrad rad 

Vid ändring eller registrering av en rad visas en orange asterisk som en indikation 

 

 
Info om skapad/ändrad 

Längst ned till vänster på sidan visas datumstämplar för Skapad respektive Ändrad 

• Skapad = visas när första raden/raderna skapas och sparas, oavsett om det sker manuellt 
eller via sidan Årsskifte 

• Ändrad = uppdateras vid varje ändring som sparas, oavsett manuell eller automatisk ändring 

 

 

 

5.3 Koncernredovisning 

5.3.1 Överföring av konteringsdimensioner och utökad funktionalitet 

För de kunder som använder modulen Koncernredovisning har det hänt en hel del förbättringar 
under den gångna utvecklingsperioden. Nu finns det bland annat möjlighet till en mer detaljerad 
uppföljning då konteringsdimensioner överförs vid konsolidering från dotterbolag till koncernföretag. 
Modulen har utökats med mer information och fler funktioner, allt för att effektivisera arbetet för er 
användare. 

 
Genomförda överföringar 
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Sidan Genomförda överföringar har utvecklats för att användare snabbt ska kunna stämma av 
utförda konsolideringar och se att allt har blivit rätt. 
 
Ny information 

• Det har tillkommit en hel del information, bland annat verifikatserie, när överföringen 
utfördes och status. Det framgår även tydligare vilket dotterbolag som överföringen har skett 
från och vilken period som avses. Respektive körning visa som en rad. 

 
• Tryck på markerad pil nedan för att synliggöra de perioder som överföringen består av och 

information om dessa. I nedan exempel har endast en period förts över och det finns endast 
ett dotterbolag, men det skulle lika gärna kunna visas 12 perioder per dotterbolag om 
konsolideringen görs årsvis. 

 
 
Nya funktioner 

• Tryck på pennan i kolumnen Verifikatnr för att öppna överföringens verifikat i en ny flik: 

 
• Ta bort verifikatet för en överförd period genom att trycka på krysset (1) på en av de rader 

som synliggörs vid expandering av huvudraden. Det går även bra att ta bort verifikaten för en 
hel överföring genom att trycka på krysset (2) på huvudraden. Vid borttag ändras statusen 
för perioden alternativt hela överföringen till ‘Borttagen’ eller ‘Delvis borttagen’, med syftet 
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att kunna följa vad som har hänt historiskt. Borttag kan ej utföras om vald period är stängd i 
moderbolaget. 

 
 
Logg 

Informationen som visas i expandern Logg på sidan Genomförda överföringar har också förbättrats. 
Om flera konton saknades i moderbolaget vid överföring visades tidigare endast ett konto i taget, 
vilket var tidskrävande. Numera visas samtliga ev. saknade konton direkt så att användaren kan lägga 
upp alla dessa i kontoregistret på en och samma gång. 

 
Konteringsdimensioner 

Vid överföring från dotterbolag till moderbolag har systemet tidigare endast tagit hänsyn till 
huvudkonton, och inte ev. internkonton, i dotterbolagen. Från och med nu kommer dock även 
internkonton tas med vid överföring. Detta bidrar till möjlighet att utföra en noggrannare avstämning 
per till exempel kostnadsställe efter att alla siffror har konsoliderats. 

Matchningen av konteringsdimensioner sker per nummer och namn, vilket innebär att dessa måste 
stämma överens mellan dotterbolaget och moderbolaget för att dimensionerna ska föras över. Om 
en dimension saknas i moderbolaget bortser systemet från dessa internkonton vid överföringen. 

 
Inställning företagsmappning 
Under Ekonomi > Inställningar > Redovisning > Inställningar > rubriken Koncernredovisning finns en 
ny inställning. Inställningen är benämnd ‘Företagsnamn från dotterbolag mappas mot 
konteringsdimension’ och avgör vilken konteringsdimension i överföringsverifikaten som 
dotterbolagets namn ska sparas i. 
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Om inställningen är blank visas nedan felmeddelande vid överföring: 

 

 
Inställningar dotterbolag 
Förut fanns det två inställningar för vilka dotterbolag som ska kopplas till ett koncernföretag, dels i 
modulen Administrera, dels i modulen Ekonomi. De förstnämnda inställningarna är numera 
borttagna och valet av dotterbolag behöver endast göras via Ekonomi > Redovisning > 
Koncernredovisning > Företag. Där anges önskat dotterbolag i rullgardinsmenyn Företag i den dialog 
som visas vid registrering eller redigering av ett företag. 
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5.3.2 Ny inställning för matchning av internkonton 

För de kunder som använder modulen Koncernredovisning finns nu en ny inställning för hur 

matchningen av internkonton ska gå till väga vid konsolidering. Tidigare har internkonton varit 

tvungna att matcha per både kontonummer och -namn, men nu finns det en inställning som gör att 

matchningen kan utföras mot endast nummer. Detta kan exempelvis vara användbart för de 

koncerner där dotterbolagen använder olika språk och därmed olika kontonamn. 

• Inställningen återfinns i dialogen Administrera företag som visas när man skapar eller 
redigerar ett dotterbolag på sidan Företag (Ekonomi > Koncernredovisning > Företag). 

• Inställningen kan användas för ett, flera eller samtliga bolag i koncernen. 

• Inställningen är inaktiverad som standard. 

 

 

5.4 Kundinbetalningar 

5.4.1 Historik för utjämning från listan 

Vid användning av funktionen ‘Utjämna’ i listan över kundinbetalningar (Ekonomi > Kund > 
Betalningar > fliken Obetalda) genereras numera både betalningar och verifikat. Betalningarna förs 
automatiskt över till verifikat. Tidigare försvann fakturorna utan att vare sig betalning eller verifikat 
skapades, vilket gjorde utjämningen svår att följa upp. 



Sida 91 av 163 
 

 

• Betalningarna som skapas får direkt status Avprickad och visas således under fliken 
Avprickade. 

 

• Verifikattexten för de verifikat som skapas inleds med ‘Utjämning’ för god spårbarhet. 

 

• Observera att inställningen ‘Utjämning betalmetod’ måste vara angiven för att kunna utföra 
utjämning från betalningslistan. Denna inställning återfinns via Ekonomi > Inställningar > 
Kundreskontra > Inställningar > avsnittet Registrering. 
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5.5 Lev.betalningar 

5.5.1 Röd indikation för förfallna fakturor 

På sidan för Leverantörsbetalningar visas numera förfallodatumet med röd cellfärg om datumet har 
passerat dagens datum. Denna indikation finns sedan tidigare på 
sidorna Leverantörsfakturor och Attest. 

 

 

5.6 Lev.fakturor 

5.6.1 Ny sida för Kostnadsuppföljning 

Sidan för Leverantörsfakturor har fått ett tillskott i form av en ny flik benämnd Kostnadsuppföljning. 

Syftet med den nya sidan är att användare snabbt ska kunna stämma av en om leverantörsfaktura är 

vidarefakturerad till någon order eller har belastat något projekt. 

Tidigare har det varit omständligt för användare att säkerställa att alla kostnader från leverantörer 
och underentreprenörer, som inte läses in via EDI, faktiskt belastar en order eller ett projekt. Detta 
har i sin tur gjort det svårt att kontrollera att inget missas vid fakturering av löpande arbeten. Den 
utvecklade lösningen handlar om att på ett överskådligt sätt se vilka fakturor som är kostnadsförda 
och ännu viktigare – vilka som inte är det. 

I dagsläget visas alla leverantörsfakturor i listan, men från och med nästa release kommer EDI-
fakturor som belastat en order samt de fakturor där EDI-orderbekräftelsen kostnadsförts på en order 
filtreras bort. 
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Urval 

I huvudet på sidan finns tre alternativ för vilka fakturor som ska visas: 

• Ej kostnadsfört: Fakturor som varken har vidarefakturerats eller kopplats mot projekt 

• Delvis kostnadsfört: Fakturor där en del av fakturabeloppet har vidarefakturerats eller 
kopplats mot projekt 

• Helt kostnadsfört: Fakturor där hela eller mer än fakturabeloppet har vidarefakturerats eller 
kopplats mot projekt 

De två förstnämnda alternativen är förvalda som standard då utgångsläget är att de fakturor som 
behöver hanteras ska visas. 

Det finns även möjlighet att ange hur lång period som användaren vill se fakturor för. Systemet 
kommer ihåg den valda perioden till nästa gång användaren går in på sidan. 
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Kolumner 

Listan innehåller information om fakturan och dess leverantör, vilka ordrar och/eller projekt som 
fakturan är knuten till och nedan kolumner för möjlighet till avstämning: 

• Vidarefakturerat belopp: Summan av kolumnen Belopp i expandern Vidarefakturering 

• Kopplat belopp: Summan av kolumnen Belopp i expandern Koppla mot projekt. Checkboxen 
‘Belasta projekt’ måste vara vald för att beloppet ska räknas med 

• Diff: Summan av Vidarefakturerat belopp + Kopplat belopp – Belopp ex. moms 

 
Öppna en faktura 

En faktura kan öppnas genom att dubbelklicka på en rad eller genom att klicka på pennan på 
respektive rad. Denna genväg till fakturan kan exempelvis vara lämplig om användaren önskar 
hantera en faktura som inte har vidarefakturerats eller kopplats mot projekt. 

 
Ikon för status 

För att snabbt se statusen för en faktura visas en ikon längst till höger i listan. De olika färgerna 
indikerar de olika statusarna: 

• Ej kostnadsförd  

• Delvis kostnadsförd  

• Helt kostnadsförd  

 
Summeringar 

Längst ned på sidan visas tre summeringar för att snabbt stämma av om något saknas: 

• Summa ej kostnadsfört 

• Summa vidarefakturerat 

• Summa kopplat mot projekt 

 
 
Behörighet 

Den nya fliken visas i dagsläget endast om behörigheten ‘Koppla lev.faktura mot projekt [684]’ är 
aktiverad. I nästkommande release kommer även de som använder vidarefakturering av lev.fakturor 
få tillgång till den nya sidan. 
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5.6.2 Ny behörighet för att se fliken Kostnadsuppföljning 

Tidigare presenterade vi den nya sidan Kostnadsuppföljning. I början var sidan endast tillgänglig för 

de kunder som använder Projektmodulen och koppling av lev.fakturor mot projekt, men nu når de 

kunder som vidarefakturerar lev.fakturor också fliken Kostnadsuppföljning. 

• Ny behörighet 

• Vi har skapat en ny behörighet benämnd Vidarefakturering [1028] under Ekonomi > 
Leverantör > Leverantörsreskontra i behörighetsträdet 

 

• Kostnadsuppföljning 

• Fliken visas på sidan för Lev.fakturor om användaren har någon av dessa 
behörigheter: 

• Koppla lev.faktura mot projekt [684] 

• Vidarefakturering [1028] 

 

• Övrigt 

• Längre fram kommer den nya behörigheten även kunna användas för att dölja 
expandern Vidarefakturering i redigeringsläget av en lev.faktura för de kunder som 
inte arbetar med detta 
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5.7 Leverantörer 

5.7.1 Bifoga dokument 
Nu finns det möjlighet att bifoga dokument på leverantörer. Det kan exempelvis handla om avtal och 
andra överenskommelser som en användare önskar spara på berörd leverantör i SoftOne GO, i stället 
för att behöva hantera dessa dokument separat. 

 
Behörighet 

För att få tillgång till den nya expandern behöver behörigheten ‘Dokument [1034]’ aktiveras. 
Behörigheten återfinns under Ekonomi > Leverantör > Leverantörer. 

 

 
Instruktion 

1. Navigera till Ekonomi > Leverantör > Leverantör. 

2. Öppna valfri leverantör. 

3. Öppna expandern Dokument. 

4. Klicka på knappen ‘Välj filer att ladda upp’. 

 

5. Välj en eller flera filer och tryck OK. 
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6. Nu har dokumentet lagts till och filnamn samt uppladdningsdatum visas enligt nedan. 

 

 

5.7.2 Behandlingshistorik 
I denna release släpps en helt ny behandlingshistorik för leverantörer. Många kunder har efterfrågat 
att kunna följa ändringar av till exempel betalningstyp och betalkonto i redigeringsläget av en 
leverantör, med syftet att kunna upptäcka om en felaktig justering har utförts. 

 
Ny expander på leverantör 

Vi har utökat redigeringsläget av en leverantör med en ny expander benämnd Behandlingshistorik. I 
huvudet finns ett datumintervall som visar en månad bakåt i tiden som standard. I listan visas de 
ändringar som har skett på den specifika leverantören och informationen visar alla uppgifter kring en 
ändring. För att ändra datumintervall kan till exempel pilarna eller kalendrarna användas. 

 

 
Ny sida för att söka historik 

För att få en överblick av de ändringar som har skett under exempelvis en viss period eller som har 
utförts av en specifik användare har vi utvecklat en ny sida för behandlingshistorik avseende 
leverantörer. Sidan nås via Ekonomi > Leverantör > Register > Behandlingshistorik och bidrar till att 
användaren slipper gå in på respektive leverantör för att granska ändringar. 

• I huvudet anges det datumintervall samt eventuell användare som ändringarna ska visas för. 

• När ändringarna har sökts fram synliggörs information om bland annat vilken leverantör som 
avses, vilket fält som har ändrats och vem som har utfört detta. 
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• Via pennan längst ut till höger på respektive rad kan berörd leverantör öppnas upp i en ny 
flik. 

• Det finns även möjlighet att gruppera olika kolumner, förslagsvis ‘Leverantör’ eller ‘Ändrad 
av’. 

 

 
Behörighet 

För att få tillgång till den nya expandern och den nya sidan behöver behörigheten 
‘Behandlingshistorik [1035]’ aktiveras. Behörigheten återfinns under Ekonomi > Leverantör > 
Leverantörer. 

 

 
Övrigt 

• Behandlingshistoriken tar hänsyn till importer som utförs via API, Connect och Excel, utöver 
manuella ändringar. 

 

 

 



Sida 99 av 163 
 

 

5.8 Lev.översikt 

5.8.1 Nytt utseende 

Leverantörsöversikten har fått ett uppdaterat utseende och vi har exempelvis justerat gruppering av 
information, placering av knappar och snabbåtkomst till leverantörens uppgifter. 

• När användaren har sökt fram en leverantör visas numera en hel del viktiga uppgifter högst 
upp, som till exempel organisationsnummer och betalningsvillkor. 

 
• Öppna leverantörens uppgifter i en ny flik genom att klicka på leverantörens namn. 

 
• Synliggör alla summor avseende leverantören genom att klicka på pilen på expandern 

Summor. Expandern är alltid stängd direkt efter sökning, men kan öppnas när uppgifterna 
behöver kontrolleras. 
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5.9 Likviditetsplanering 

5.9.1 Filter för betalstatus 

I modulen Likviditetsplanering har vi tidigare endast visat de fakturor där förfallodatum infaller inom 
valt datumintervall samt där ingen betalning finns. Detta har medfört att fakturor som en användare 
till exempel skapar en betalningsfil för döljs från listan då betalningar för fakturorna skapats upp 
under fliken Avprickning. Nu har vi därför utvecklat ett filter för fakturornas betalstatus, vilket gör det 
möjligt att inkludera fakturor som har en betalning under Avprickning. 

• Filtret för betalstatus finns tillgängligt i huvudet på sidan 

• För att uppnå samma resultat som tidigare ska endast alternativet ‘Obetalda’ vara markerat 

• För att även inkludera fakturor med betalning under Avprickning ska båda alternativen 
‘Obetalda’ och ‘Betalda (avprickning)’ vara markerade 

• Det valda värdet i filtret sparas till nästa gång användaren går in på sidan 

 

 

5.10 Rapporter 

5.10.1 Avskrivningsprognos 

Nu finns en ny rapport benämnd ‘Avskrivningsprognos’ tillgänglig i systemet. Rapporten visar, som 
namnet antyder, en prognos för verksamhetens avskrivningar. Det går även bra att ta ut rapporten 
retroaktivt för att exempelvis se beloppet för alla avskrivningar för en specifik period. 

 
Exempel 

Nedan visas ett exempel på hur rapporten ser ut. Som synes innehåller den inventarienummer, 
inventarienamn, periodbelopp för valt intervall (i detta fall månad) och slutligen ett eventuellt 
restvärde för de avskrivningar som återstår. 

Om rapporten visar blanka värden för någon inventarie beror detta på att inventarien har status 
‘Aktiv’ trots att beloppet ‘Redovisat värde’ är noll. Detta innebär att inventarien är fullt avskriven, 
men har fel status. För att åtgärda statusen används funktionen Markera som fullt avskriven i 
redigeringsläget av inventarien. 
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Val av period 

Vid utskriften tittar systemet på t.o.m.-perioden som anges i urvalet och rapporten visar 
efterföljande perioder. I exemplet ovanför angavs nedan urval och eftersom februari 2021 är 
nästföljande period efter redovisningsårets slut börjar rapporten med denna månad. 

 

 
Prognosintervall 

I rapporturvalet för Avskrivningsprognosen finns det möjlighet att välja olika intervall: månad, 
kvartal, halvår och år. Detta ger valmöjligheter för hur beloppen ska summeras. 
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Lägg till rapporten 
Den nya rapporten läggs till genom att navigera till Ekonomi > Rapporter > Rapporter, trycka på 
plustecknet, välja systemrapporten Avskrivningsprognos, ange ett ledigt nummer och sedan spara. 
 

5.10.2 Justering av rapporten Avskrivningsprognos 

Vi har utfört två justeringar i rapporten Avskrivningsprognos: 
 

• Lagt till summeringar för respektive kolumn som avser belopp. 
• Filtrerat bort avskrivningar som saknar värde kvar att skriva av. 

 

 

5.10.3 Nya inventarielistor 

Vi har utökat systemets Inventarielistor så att det numera finns en typ som visar inventarier med alla 
statusar och en typ som endast visar inventarier med status ’Aktiv’. Nedan är de varianter på 
inventarielistor som finns tillgängliga: 

• Inventarielista – Aktiva 

• Inventarielista grupperad – Aktiva 

• Inventarielista med avskrivningar – Aktiva 

• Inventarielista – Alla 

• Inventarielista grupperad – Alla 

• Inventarielista med avskrivningar – Alla 
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5.10.4 Enskild rapport per internkonto 

I urvalet för resultatrapporter finns det nu en inställning som möjliggör utskrift av enskilda rapporter 
per internkonto. Detta möjliggör att användare exempelvis kan ange ett intervall av kostnadsställen 
och skriva ut separata rapporter per angivet kostnadsställe. 

Tidigare har användare varit tvungna att skriva ut en rapport per kostnadsställe, vilket har inneburit 
ett tidskrävande arbetssätt. Följ nedan instruktion för att testa den nya inställningen och spara en hel 
del tid! 

1. Öppna urvalet för önskad rapport. 

2. Ange period. 

3. Ange konteringsdimension. 

4. Kryssa i inställningen ‘Enskild rapport per internkonto’. 

5. Ange ett intervall av internkonton. 

6. Skriv ut. 

7. Utskriften resulterar i enskilda rapporter för alla internkonton i det valda intervallet. 
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5.11  Verifikat 

5.11.1 Bättre stöd för ändring av verifikatdatum mellan olika år 

I denna release har vi utvecklat bättre stöd för ändring av verifikatdatum mellan olika redovisningsår. 
Tidigare var ett verifikats angivna datum hårdare styrt till valt redovisningsår i toppmenyn, men nu 
finns det möjlighet att justera ett verifikat som har hamnat på fel år. Nedan beskrivs de delar som vi 
har implementerat. 

• En kontroll utförs för att se om perioden i det år man försöker ändra datumet till är öppen. 

• Vid byte av datum från ett år till ett annat uppdateras numera både verifikatserien och 
verifikatnumreringen. 

• För att undvika glapp i serien i det år som verifikatet flyttas från skapas ett tomt verifikat upp 
med det gamla verifikatnumret. För spårbarhet och tydlighet får det tomma verifikatet 
texten ‘Verifikatet har flyttats till redovisningsår *, ver.nr *’. Se exempel nedan. 

 

 

5.12  År och perioder 

5.12.1 Ny hantering av år och perioder 
En välkommen nyhet i SoftOne GO är en förenklad och uppdaterad hantering av allt som rör ett 

årsskifte. Tidigare har sidorna för att hantera upplägg av år och perioder, koppling av verifikatserier, 

redigering av ingående balanser osv. varit utspridda på olika platser i systemet. Numera finns alla 

huvudsakliga delar som behöver hanteras i samband med ett nytt år under ett och samma 

menyalternativ! 
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Nedan beskrivs de förändringar som har gjorts kring menyalternativen och längre ned följer 
information om respektive sida under det nya menyalternativet Årsskifte. 

• År och perioder 

• Återfinns numera som en flik, benämnd Redovisningsår, under menyalternativet 
Årsskifte 

• Ingående balanser 

• Återfinns numera som en flik under menyalternativet Årsskifte 

• Verifikatserier 

• Återfinns numera som en flik under menyalternativet Årsskifte 

• Årsskifte 

• Menyalternativet och dess sida har tagits bort helt och hållet och funktionerna på 
sidan har i stället implementerats på olika sidor under menyalternativet Årsskifte 

 

Redovisningsår 

 
Listan över befintliga år 

• Samtliga upplagda år visas i en lista med information om årets datumintervall, status i 
klartext och status i form av en ikon i olika färger. 

• För att synliggöra perioderna som ingår i ett år och periodernas statusar används pilen längst 
till vänster på respektive rad. 

• För att öppna redigeringsläget av ett år dubbelklickar användaren på en rad eller klickar på 
pennan längst till höger. 
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Redigeringsläget av ett år 

Nedan beskrivs de olika expandrarna i redigeringsläget av ett år. 

• Redovisningsår 

• Här visas årets datumintervall och dess status. 

• Vid registrering av ett nytt år föreslås datumintervallet automatiskt utifrån till-
datumet för föregående år. 

 

• Perioder 

• Här visas årets perioder och det är även här som periodernas status justeras. 
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• Vid registrering av ett nytt år skapas perioderna upp automatiskt utifrån valt 
datumintervall för året. 

 

• Verifikatserier 

• Här visas de verifikatserier som är kopplade till året. 

• Vid registrering av ett nytt år kopieras verifikatserierna från föregående år för att 
minska den manuella hanteringen. 

• Om någon ny verifikatserie har lagts till och ska börja användas i det nya året kan 
denna läggas till. Välj serien i rullgardinsmenyn och klicka sedan på plus-knappen. 

• Precis som tidigare går det bra att ändra en series senaste nr om det behövs av 
någon anledning. 

 

• Verifikatmallar 

• Här visas de verifikatmallar som är kopplade till året. 

• För att kopiera mallar från föregående år används knappen ’Kopiera mallar’. Då 
skapas mallar upp för aktuellt år på sidan Verifikatmallar. 

• Kopieringen kan utföras flera gånger, men endast nytillkomna mallar på föregående 
är skapas upp på det nya året. 

• Expandern visas endast om användaren har behörigheten ’Verifikatregistrering [9]’. 
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• Bruttovinstkoder 

• Här visas de bruttovinstkoder som är kopplade till året. 

• För att kopiera koder från föregående år används knappen ’Kopiera koder’. Då 
skapas koder upp för aktuellt år på sidan Bruttovinstkoder. En skillnad från tidigare 
kopiering är att procentenheterna nollställs på de nya koderna. 

• Kopieringen kan utföras flera gånger, men endast nytillkomna koder på föregående 
år skapas upp på det nya året. 

• Expandern visas endast om användaren har behörigheten ’Skapa bruttovinstkoder 
[728]’. 

 

 

 

Skapa ett nytt år 

Följ stegen nedan för att skapa ett nytt redovisningsår. 

1. Navigera till Ekonomi > Årsskifte > fliken Redovisningsår. 

2. Klicka på knappen ’Skapa redovisningsår’. 

3. Nu öppnas en ny flik för det nya året. 

4. Årets datumintervall föreslås utifrån föregående års sista datum. Kontrollera att datumet 
stämmer. 

5. Öppna expandern Perioder och kryssa i den eller de perioder som ska användas. Välj sedan 
status Öppen och klicka därefter på play-knappen. 

6. Öppna expandern Verifikatserier och lägg till/ta bort serier eller lämna det orört om samma 
serier som användes föregående år ska användas även detta år. 

7. Vid spara-knappen finns inställningen ’Behåll nummerserie på verifikatserier’. Som standard 
är inställningen urbockad, men om företaget önskar att nummerserien för respektive serie 
ska fortsätta i stället för att börja om från början kryssas inställningen i före sparning av året. 

8. Spara. 

9. Öppna ev. expandrarna Verifikatmallar och Bruttovinstkoder och utför kopiering från 
föregående år. 

 
Dialog om redovisningsår för nuvarande datum saknas 

Vid inloggning visas nedan dialog om företaget saknar redovisningsår för det nuvarande datumet. 
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• Svar Ja 

• Användaren dirigeras till den nya sidan Årsskifte och en flik med ett nytt 
redovisningsår öppnas automatiskt, dvs. samma beteende som när man trycker på 
knappen Skapa redovisningsår (se avsnitt högre upp) 

• Svar Nej 

• Dialogen stängs ned och inget nytt år skapas 
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Ingående balanser 

Tidigare informerade vi om hur den nya sidan för Ingående balanser ser ut och fungerar. Nu har vi 
utökat sidan med en funktionsknapp för överföring av balanser. 

 
Överföring av balanser till nytt redovisningsår 

Följ stegen nedan för att föra över de utgående balanserna från föregående år till ingående balanser 
i det nya året. 

1. Navigera till Ekonomi > Årsskifte > fliken Ingående balanser. 

2. Välj det nya redovisningsåret i rullgardinsmenyn. 

3. Klicka på knappen ’Överför IB från fg år’. 

 

4. Vid en ev. differens mellan debet och kredit för balanserna visas nu nedan dialog. Ange 
önskat konto där differensen ska placeras och tryck sedan OK. Differensen avser årets 
preliminära resultat, vilket vanligtvis placeras på konto 2099. 

 

5. Nu skapas en rad upp för differensen samt alla ingående balanser. 

6. Spara. 

7. Om det finns dubblettrader med samma kontokombination visas nu nedan dialog. Svara Ja 
för att slå ihop ev. dubbletter och svara Nej för att rensa bort huvudkontot från dessa 
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dubbletter. 

 

Överföringen kan upprepas så många gånger som önskas, till dess att året har status Stängd eller 
Låst. 
 

Verifikatserier 

På denna sida har inga förändringar utförts, vilket innebär att den enda skillnaden är att sidan 
numera hittas under menyalternativet Årsskifte. 

 

5.12.2 Förbättringar 

I föregående ordinarie release släpptes en ny hantering av År och perioder i SoftOne GO. Nu har 

ytterligare utveckling utförts: 

• Ett problem med att dubbletter kvarstod vid hopslagning av ingående balanser från 
föregående år har åtgärdats. Numera är hopslagningen av ev. rader med samma 
kontokombination tvingande för att fortsätta och kunna spara en överföring. 

• Optimering av överföringen av ingående balanser från föregående år. 

• Vid skapande eller ändring av ett redovisningsår krävdes det tidigare att man uppdaterade 
sidan för att det skulle visas i toppmenyn, men nu sker uppdateringen automatiskt. 

• Det är nu möjligt att fritt justera ‘Senaste ver.nr’ för verifikatserier som ej har påbörjats. 
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• Informationstexten som visas vid skapande av ett nytt redovisningsår har justerats för att 
bättre passa den nya hanteringen. 

 

• Vi har lagt till en kolumn för ‘Månad’ i listan över perioder. Detta avser både vid expandering 
av ett år i den huvudsakliga listan samt under expandern Perioder i redigeringsläget av ett år. 
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6. Försäljning 
 

6.1 App 

6.1.1 Tidrapport: Registrera och redigera tider 

Nu finns möjligheten att rapportera tid, och inte bara se befintliga tider, på sidan Tidrapport. 

Många använder denna sida för att kontrollera att de exempelvis har registrerat sina 8 timmar, 
måndag till fredag. Vid händelse av att användaren upptäcker att någon tid har missats att registreras 
eller att något behöver redigeras har det tidigare krävts att användaren navigerar vidare till sidan 
Order, letar upp rätt order, trycker på pluset för tidregistrering osv. Att direkt på sidan Tidrapport 
kunna sköta detta kommer minimera antalet klick och effektivisera arbetssättet kring tidrapportering 
i appen. 

 
Registrera en ny tid 

1. Navigera till sidan Tidrapport. 
2. Tryck på pluset längst upp till höger. 

 
3. Nu visas en lista med ordrar. 
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4. Markera en order och tryck på knappen Nästa. Som synes i bilden nedan blir den rad som 
markerats svagt orange. 
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5. Nu visas den vanliga tidrapporteringssidan och det är fritt fram att registrera en tid. Tryck 
sedan på knappen Spara. 

 
 
Redigera en befintlig tid 

1. Navigera till sidan Tidrapport. 
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2. Tryck på den tidrad som ska ändras. 

 
3. Om tidraden som användaren klickar på inte innehåller någon notering öppnas på en gång 
tidregistreringssidan vilket möjliggör redigering. Kom ihåg att spara efter redigering! 
4. Om tidraden däremot innehåller en notering (ikonen i form av en pratbubbla) visas två olika 
alternativ: ‘Se anteckning’ och ‘Editera tid’. 
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5. Välj ‘Editera tid’ för att redigera tidraden. Nu öppnas den vanliga tidregistreringssidan. 

 
 

6.1.2 Order till lön: Ange barn vid tidrapportering 

För de kunder som använder Order till Lön har vi utvecklat en nyhet vid tidrapportering i appen – det 
är nu möjligt att ange barn för särskilda orsaker. Ett exempel när detta kan vara användbart är vid 
rapportering av föräldraledighet. Nedan följer en kort instruktion: 
 

1. Registrera en ny tid via Order eller Tidrapport. 
2. Välj en orsak som har inställningen ‘Ange barn’ aktiverad. 
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3. Nu synliggörs ett nytt fält benämnt Barn. 

 
4. Tryck på fältet för att visa en lista med den anställdes barn. Om endast ett barn har 

registrerats på anställdakortet så är detta barn förvalt när fältet synliggörs. 
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5. Välj det barn som frånvaron avser och spara. Om användaren missar att ange barn går det 
inte att spara. 

 

 

 

6.2 Artikelrader 

6.2.1 Datum på textrader 

En nyhet i artikelradslistan är att det numera anges ett datum på textrader om inställningen 
‘Automatisk datumsättning på artikelrader’ är aktiverad. Datumet som anges är samma som när 
raden skapades. 
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6.3 Avtal 

6.3.1 Möjlighet att se kontaktpersoner 

För de kunder som använder modulen Avtal finns nu möjlighet att öppna upp listan över 
kontaktpersoner utifrån markerade avtal. Syftet är att på ett smidigt sätt kunna ta fram 
kontaktuppgifter för önskade avtal. Det kan exempelvis handla om att användaren behöver nå ut 
med information till de kontaktpersoner där avtalen överstiger att visst årsvärde. 

Följ nedan instruktion för att testa den nya funktionen. 

1. Markera det eller de avtal som du önskar visa kopplade kontaktpersoner för. 

2. Klicka på knappen Kontaktpersoner längst ned på sidan. 

 

3. Nu visas en dialog innehållandes en lista över de kontaktpersoner som är kopplade till 
kunderna angivna på valda avtal. Här kan användaren gruppera på önskade kolumner, öppna 
upp kontaktpersoner via pennan och även exportera informationen till Excel via 
hamburgermenyn. 

 

6.4 Fakturor 

6.4.1 Ändring av e-post och fakturaadress på definitiva fakturor 

Nu är det möjligt att ändra både e-post och fakturaadress på en definitiv kundfaktura, vilket tidigare 

endast fungerat för preliminära fakturor. För att underlätta utskick av en faktura där exempelvis 

kundens e-postadress har förändrats sedan definitivsparningen har vi öppnat upp dessa fält för 
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redigering, även om fakturans status är Underlag eller Verifikat. 

 

 

 

6.5 Försäljningsstatistik 

6.5.1 Nya kolumner 

På sidan Försäljningsstatistik har tre nya kolumner lagts till: 

• Produktgrupp 

• Materialkod 

• Huvudartikelkategori 

 

6.6 Kunder 

6.6.1 Standardvärde för ’Bifoga lev.fakturor vid digitalt utskick’ 
Vid registrering av en ny kund är numera inställningen ‘Bifoga lev.fakturor vid digitalt utskick’ 

urbockad som standard, precis som inställningen ‘Bifoga dokument vid digitalt utskick’. 
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6.7 Kontaktpersoner 

6.7.1 Utökad information 

Sidan som visar registrerade kontakter (Administrera > Kontaktpersoner > Kontaktpersoner) har 
utökats med en del nya finesser. 

 
Nyheter i listan 

• Dessa kolumner har lagts till i listan: 

• Kundnr 
• Kundnamn 
• Leverantörsnr 
• Leverantörsnamn 
• Kontaktpersonskategori 

• Listan stöder numera gruppering av kolumner. Detta kan exempelvis vara användbart om 
användaren önskar se alla kontaktpersoner som tillhör en viss kund. 
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Nyheter i dialogen 

• Vid registrering eller redigering av en kontaktperson finns det nu möjlighet att ange dennes 
position inom företaget. Detta kan också vara användbart att gruppera på för att kunna nå ut 
till exempelvis alla ekonomichefer. 
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• Det finns även möjlighet att ange en ev. kategori på en kontaktperson. Dessa kategorier läggs 
upp via Administrera > Kontaktpersoner > Kontaktpersonskategorier. 

 

 

 

6.8 Kundöversikt 

6.8.1 Nytt utseende och ny funktionalitet 

Kundöversikten har fått ett uppdaterat utseende och vi har exempelvis justerat gruppering av 

information, placering av knappar och snabbåtkomst till kundens uppgifter. 
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• När användaren har sökt fram en kund visas numera en hel del viktiga uppgifter högst upp, 
som till exempel adresser, telefonnr och org.nr. 

 

• Öppna kundens uppgifter i en ny flik genom att klicka på det orange kundnamnet. 

 

• Både Faktura- och Leveransadressen kan öppnas i Google Maps via den blåa länken i 
huvudet. 
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• Synliggör alla summor avseende kunden genom att klicka på pilen på expandern Summor. 
Expandern är stängd efter sökning, men kan öppnas när uppgifterna behöver kontrolleras. 

 

 

6.9 Lager 

6.9.1 Inställning för om verifikat ska skapas för lagertransaktioner 

• För de kunder som använder Lagermodulen i GO har vi utvecklat en ny inställning för om 
verifikat ska skapas automatiskt för lagertransaktioner 

• Inställningen är benämnd ‘Skapa verifikat för lagertransaktioner’ och återfinns via Ekonomi > 
Inställningar > Redovisning > Inställningar 

• Som standard är inställningen aktiverad för att behålla det nuvarande beteendet 

 

 

6.9.2 Användarspecifik standard för lagerplats 

En nyhet för de som använder Lagermodulen i GO är att vi har implementerat en användarinställning 
för vilken lagerplats som ska vara standard. Tidigare har det endast funnits en företagsspecifik 
standard för lagerplats, men numera är det alltså möjligt att välja olika lagerplatser för olika 
användare. Detta kan exempelvis vara lämpligt om ett företag har flera butiker och de anställda i 
respektive butik säljer produkter från olika lager. 
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• Den nya inställningen återfinns via Försäljning > Inställningar > Generellt > avsnittet 
Artikelrader 

 

• Systemet tittar i första hand på om användarinställningen är angiven och i andra hand på 
företagsinställningen 

• Vald standard används vid registrering av artikelrader på till exempel en order 

 

6.9.3 Transaktionsdatum för lagertransaktioner 

Tidigare har det inte varit möjligt att ange vilket transaktionsdatum som ska användas vid manuell in- 
och utleverans av en artikel, utan dagens datum har per automatik angivits. Nu finns det ett nytt fält 
benämnt ‘Transaktionsdatum’ på saldosidan för en artikel. Om fältet lämnas blankt vid sparning blir 
transaktionsdatumet samma som dagens datum. 

1. Navigera till Försäljning > Lager > Saldo. 
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2. Öppna saldosidan för någon artikel. 

 

3. Ange typ av lagertransaktion (Kassation, Leverans, Utleverans), antal och pris. 

4. Ange transaktionsdatum. 

5. Spara. 

6. Nu har transaktionen fått det angivna transaktionsdatumet, som avviker från datumet i 
kolumnen ‘Skapad’. 

 

 

 

6.10  Order 

6.10.1 Räkna om timmar på arbetsartiklar 

I denna release har vi implementerat en ny funktion benämnd ‘Räkna om timmar’ på Order. 
Funktionen används om det har uppstått en differens mellan antalet på en arbetsartikel som har 
genererats vid tidregistrering och antalet timmar som visas vid användning av funktionen Visa 
kopplade tidrader. 
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Instruktion 

1. Markera den artikelrad där antalet avviker från tidradernas timmar. 
2. Högerklicka och välj alternativet ‘Räkna om timmar’. 

 
3. Nu har artikelradens antal räknats om utifrån totala antalet timmar på kopplade tidrader. 

 
Information 

• Alternativet är endast aktivt vid markering av en artikelrad som kommer från tidboken (dvs. 

en rad med ikonen som visar en klocka  eller ikonen för flyttade tidrader ). 

• Alternativet visas både i högerklicksmenyn och under knappen Funktioner. 

 

6.10.2 Koppling till projekt vid kopiering av order 

Vid kopiering av en order togs tidigare ingen hänsyn till eventuellt kopplat projekt. Nu har vi 
implementerat en fråga som visas vid kopieringen som ger användaren möjlighet att välja om 
kopplingen till projektet ska behållas eller inte på den nya ordern. 

Observera att frågan endast visas om ordern som kopieras är kopplad till ett projekt med status 
Aktiv. 
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6.10.3 Ändra skattereduktionstyp för flera artikelrader 

Många kunder har efterfrågat en funktion för att på ett effektivt sätt byta skattereduktionstyp på 
flera artikelrader på samma gång. Innan denna release har användare varit tvungna att gå in i 
redigeringsläget av respektive artikelrad för att justera skattereduktionstypen och vid många rader 
har detta arbetssätt varit tidskrävande. Följ nedan instruktion för att testa den nya funktionen. 

1. Markera den eller de artikelrader där skattereduktionstypen ska ändras. 

2. Högerklicka på artikelraderna och välj ‘Ändra skattereduktionstyp på markerade rader’. 
Alternativet finns även tillgängligt under knappen Funktioner. 
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3. Nu öppnas en dialog innehållandes de valda artikelraderna. I listan visas radernas befintliga 
skattereduktionstyp. 

 

4. För att utföra ändringen väljer användaren en avdragstyp och klickar därefter på knappen 
Ändra avdragstyp. 
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6.10.4 Inställning för beräkning av TB/TG om inköpspris är 0 

I denna release har vi implementerat en inställning för om en orders totala TB/TG ska innefatta 
artikelrader med 0 kr i inköpspris eller ej. 

Följ nedan instruktion för att aktivera/inaktivera inställningen: 

1. Navigera till Försäljning >Inställningar > Försäljning > Inställningar > avsnittet Artikelrader. 

2. Kryssa i eller ur inställningen ‘Beräkna TB/TG för artikelrader med 0 i inköpspris’. 

 

6.10.5 Ny kolumn för Fakturadatum under expandern Lev.fakturor 

Nu finns det en ny kolumn som visar ‘Fakturadatum’ under expandern Leverantörsfakturor på en 
order. Kolumnen är dold som standard men finns att välja under hamburgermenyn. 
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6.10.6 Spärr mot borttagning av order med kopplade tidrader 

Vi har infört en spärr mot att ta bort ordrar innehållandes registrerad tid och därför kommer 
meddelandet nedan visas. För att kunna ta bort ordern måste registrerade tidrader tas bort eller 
flyttas till en annan order först. 

 

 

6.11  Order/Offert/Avtal/Kundfakturor 

6.11.1 Öppna kundortet på definitiva underlag 

Nu är det möjligt att öppna kundkortet via pennan på definitiva underlag, dvs. de med status 
Underlag eller Verifikat. Observera att eventuell redigering av kundkortet ej uppdaterar underlaget. 
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6.12  Order till lön 

6.12.1 Ange barn på sidan Tidrapport 
För de kunder som använder Order till Lön har vi utvecklat en nyhet i tidrapporteringsdialogen på 

sidan Tidrapport – möjligheten att ange barn för särskilda orsaker. Ett exempel när detta kan vara 

användbart är vid rapportering av föräldraledighet. Nedan följer information om funktionen: 

• Ett fält benämnt ‘Barn’ visas i dialogen om användaren anger en avvikelseorsak där 
inställningen ‘Ange barn’ är aktiverad. 

• Om endast ett barn har registrerats på anställdakortet så är detta barn förvalt när fältet 
synliggörs. 

• Om användaren missar att ange barn går det inte att spara. 

• Samma funktionalitet finns tillgänglig i den nya app-versionen, se avsnittet App i 
releasenyheterna för mer information. 

 

 

6.12.2 Ange barn på sidan Veckorapport tidrapportering 
På sidan Veckorapport är det numera också möjligt att ange barn vid registrering av till exempel 
föräldraledighet. 
 
Instruktion 

1. Lägg till en ny tidrad och ange en orsak där inställningen ‘Ange barn’ är aktiverad 

2. Nu visas en ikon föreställandes ett barn till vänster i listan 
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3. Klicka på ikonen 

4. Nu öppnas nedan dialog som visar det eller de datum på den aktuella tidraden där Arbetad 
tid har angivits 

 

5. Klicka på OK i dialogen och sedan på sidans Spara-knapp 

 
Övrig information 

• Om endast ett barn har registrerats på anställdakortet så är detta barn förvalt i dialogens 
rullgardinsmeny 

• Vid sparning visas ett felmeddelande om användaren har missat att ange barn för en eller 
flera tider 

 

 

 

6.12.3 Flytt av tider till annat datum 
Många användare har efterfrågat en funktion för att kunna flytta befintliga tidrader till ett nytt 

datum. Det är till exempel vanligt att en användare råkar registrera sin tid på fel datum och tidigare 

har det endast kunnat åtgärdas genom att ta bort tidraden och lägga till en ny. 

I denna release släpper vi därför en smidig funktion som möjliggör att ändra datum på befintliga 
tider. Observera att denna funktionalitet endast gäller de kunder som använder Order till Lön. 
 
 



Sida 136 av 163 
 

 

Instruktion 

1. Markera en eller flera rader. 

2. Välj funktionen Ändra datum. 

 

3. Ange önskat datum att flytta tiden till och tryck OK. 

 

4. Nu har raden/raderna uppdaterats med det valda datumet. 

 

 

6.13  Periodfakturering 

6.13.1 Ny modul 

En nyhet i denna release är en helt ny modul för Periodfakturering. Modulen nås via Försäljning > 
Order > Periodfakturering och syftar till att möjliggöra effektiv fakturering av flera ordrar för en 
specifik period. Det kan exempelvis handla om att hantera månadsfakturering av projekt som lever 
länge eller att få en samlad bild av ordrar innehållandes lyft för att kunna fakturera utifrån bestämda 
lyftplaner. 

 
Förutsättningar 

• En förutsättning för att kunna använda modulen på bästa sätt är att inställningen 
‘Automatisk datumsättning på artikelrader’ är aktiverad alternativt att man manuellt anger 
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datum på artikelrader på ordrar. Inställningen finns beskriven i detalj under avsnittet 
Försäljning i releasenyheten från 2020-04-28. 

• Intresserad av den nya modulen? Kontakta salj@softone.se för mer information. 
 
Hur används modulen? 

Periodfaktureringen är enkel att använda och ger en sammanställd lista av alla artikelrader för valt 
urval. Nedan följer en kort instruktion för hur man använder modulen. Längre ned beskrivs de olika 
delarna mer ingående. 

1. Ange ett valfritt urval. Här kan användaren välja att filtrera på Order, Projekt, Kund 
och/eller Ordertyp. Det går även bra att lämna dessa filter blanka. 

2. Ange ett datumintervall. 
3. Tryck på Sök. 
4. Nu hämtas alla orderrader för valt urval. 

 

 
Urval 

I huvudet på sidan finns många valmöjligheter för att filtrera fram de orderrader som användaren 
önskar hantera. 

• Order/Projekt/Kund/Ordertyp 
• Beroende på vad användaren är intresserad av att se finns det filter för Order, 

Projekt, Kund och Ordertyp. Dessa filter kan kombineras. 

 
• Datum 

• Datumintervallet tittar på artikelradens datum. 

https://www.softone.se/releasenyheter-2020-04-28/
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• Som standard visas första dagen i föregående månad fram till och med dagens 
datum. 

 
• Visa mina 

• Om användaren endast har behörighet att se sina egna ordrar är kryssrutan Visa 
mina ibockad och read-only. 

• Annars är kryssrutan urbockad, men kan bockas i när som helst för att endast visa 
artikelrader som avser användarens egna ordrar. 

 
• Endast klar för faktura 

• När inställningen är urbockad visas orderrader med både atteststatus Reg och Klar. 
• När inställningen är ibockad visas endast de orderrader med atteststatus Klar, dvs. de 

som är klara för fakturering. 
• Systemet kommer ihåg det senast valda värdet för inställningen till nästa gång 

användaren navigerar till sidan. 

 
• Sök 

• Sök-knappen är aktiverad så länge det finns ett angivet datumintervall. 

 
 
Gruppering 

Det är möjligt att gruppera kolumnerna i listan och ett användbart exempel är gruppering på 
Ordernr. Då visas en samlad bild över ordrarna, hur många artikelrader som filtrerats fram för 
respektive order (siffran inom parentes efter ordernr) och dess värden. 
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Om gruppering görs på kolumnen Order kan pilen vid ordernumret användas för att synliggöra de 
rader som filtrerats fram för ordern. 

 

 
Ändra radstatus 

Det är möjligt att ändra radstatus för markerade artikelrader direkt från sidan Periodfakturering. 
Markera önskade artikelrader och välj sedan status i sidfoten. Tryck därefter på play-knappen, precis 
som i redigeringsläget av en order. Om artikelraderna har grupperats på ordernivå är går det väldigt 
snabbt att klarmarkera en eller flera ordrars artikelrader. Markera ordern (se markering i bilden 
nedan) och välj sedan radstatus för att till exempel klarmarkera alla rader som filtrerats fram för 
ordern i fråga. 
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Visa kopplade tider och utlägg 

Artikelrader som avser tider (ikon = klocka) och utlägg (ikon = plånbok) kan expanderas för att visa de 
transaktioner som är kopplade till raden. 

• Här visas ett exempel på en artikelrad som genererats från tidboken och som har 
expanderats för att visa den kopplade tidraden. 

 
• Här visas ett exempel på en artikelrad som genererats av ett utlägg och som har expanderats 

för att visa det kopplade utlägget. 

 
 
Flytta tidrader 

Funktionen för att flytta tidrader finns tillgänglig på sidan. Markera en artikelrad med klockikon och 
högerklicka för att därefter klicka på funktionen Visa kopplade tidrader. I nästa steg visas samma 
dialog som vid användning av funktionen från redigeringsläget av en order. 
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Överföring till preliminär faktura 

När eventuell hantering och kanske flytt av tidrader har utförts är det lämpligt att: 

1. Välja det datumintervall som man önskar fakturera för, till exempel en viss månad. 
2. Aktivera inställningen Endast klar för faktura för att filtrera fram alla artikelrader som har 

radstatus Klar. 
3. Markera de artikelrader eller de ordrar som önskas föras över till faktura. Kolumnen Datum 

är användbar för att stämma av att rätt rader väljs. 

 
4. Välj någon av funktionerna längst ned för att föra över till preliminär faktura eller 

samfaktura. 
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5. Navigera över till fliken Kundfakturor. 

 
6. Fliken visar samma sida som via Försäljning > Faktura > Fakturor, men är tänkt att fungera 

som en genväg. Listan visar de senast ändrade fakturorna högst upp. 
7. Här kan fortsatt hantering utföras, till exempel att spara fakturor som definitiva och 

distribuera dessa. 

 

6.14  Priser 

6.14.1 Import av prislistor från Alcadon 

Nu finns det möjlighet att importera prislistor från grossisten Alcadon. 

1. Navigera till Försäljning > Import > Prislistor. 

2. Välj filen som avser prislistan. 

3. Ange ‘Alcadon’ som tillhandahållare. 

4. Klicka sedan på Importera. 

5. Klart! 

 

Denna nyhet innebär att SoftOne GO numera stöder både prislisteimport och en EDI-koppling för 
denna grossist. 
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6.15  Rapporter 

6.15.1 Visning av upp till fyra decimaler i faktura-/orderrapporter 

I en tidigare release utvecklade vi stöd för upp till fyra decimaler för försäljningspriset på artikelrader. 
Detta har nu även applicerats på systemets faktura- och orderrapporter. Nedan visas ett exempel där 
fyra decimaler används. Totalbeloppet avrundas, precis som i systemets gränssnitt, till två decimaler. 

 

 

6.16  Skattereduktion 

6.16.1 Hantering av Grön teknik 
1 januari 2021 trädde den nya skattereduktionen för Grön teknik i kraft. Detta innebär att den som 

anlitar ett företag för installation av klimatvänliga lösningar kan erhålla ett skatteavdrag för de 

kostnader som avser arbete och material. Övriga kostnader så som resor i samband med installation 

ger inte rätt till avdrag. 

 

Skattereduktion för Grön teknik ges för dessa typer av arbete: 

• Installation av solceller – 15 % 

• Installation av system för lagring av egenproducerad el – 50 % 

• Installation av laddningspunkt för elfordon – 50 % 

Skatteverket tillåter endast manuell inmatning av avdrag för Grön teknik. Det finns inget stöd för att 

importera en fil i deras e-tjänst i dagsläget 

 

Tryck här för att läsa mer om skattereduktion för Grön teknik 

 

I denna release har vi utvecklat stöd för det nya skatteavdraget i SoftOne GO och nedan finns all 

funktionalitet beskriven. 

 

 

 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/gronteknik/safungerarskattereduktionenforgronteknik.4.676f4884175c97df4192a52.html
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Uppsättning 

Behörighet 

Det finns en ny behörighet, Skattereduktion [1032], som behövs för att kunna använda det nya 

avdraget samt för att se det nya menyalternativet Skattereduktion (se mer om denna sida längre 

ned). Behörigheten aktiveras automatiskt för alla licenser/företag/roller som har någon av ROT- och 

RUT-behörigheterna. 

 

Artiklar 

Artiklar för avdrag och avslag behöver läggas upp via Försäljning > Artikel > Artiklar. Beroende på 

vilka av de tre nämnda typerna av arbeten som verksamheten utför behöver artiklar läggas upp för 

15 % avdrag och/eller 50 % avdrag. 
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Basartiklar 

De nyregistrerade artiklarna behöver sedan anges som basartiklar via Försäljning > Inställningar > 

Artiklar > Basartiklar. 

 

 

Undanta artikel från avdrag 

För att undanta en artikel från beräkning av Grön teknik-avdrag används Skattereduktionstyp 

‘Övrigt’. Detta kan anges antingen i redigeringsläget av en artikel (Försäljning > Artikel > Artiklar) eller 

i redigeringsläget av en artikelrad på till exempel en order. 

Ett tips är att förbereda detta för alla artiklar som avser övriga kostnader, så som restid och 

administration, i och med att dessa ej får tas med i beräkningen av avdraget. 

 

 

Registrering och ansökan 

Registrering av avdrag 

Precis som för RUT- och ROT-avdrag registreras skattereduktionen för Grön teknik direkt på till 

exempel en order. 

1. Registrera artikelrader för arbete och material. 

2. Lägg till den artikel som angivits som basartikel för 15 % eller 50 %, beroende på typ av 

installation. 

3. Nu visas en dialog för uppgifter om Grön teknik-avdraget. Här anges samma typ av uppgifter 

som vid registrering av ROT-avdrag och avdraget beräknas automatiskt. 

 

Ansökan 

Tidigare fanns det två olika menyalternativ för ansökningar avseende ROT- och RUT-avdrag. Dessa 

har nu slagits samman till ett enda alternativ, Skattereduktion, som även innefattar ansökningar för 

Grön teknik-avdrag. 
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Sidan fungerar på samma sätt som tidigare, med enda skillnaden att typ av skattereduktion anges i 

huvudet (Grön teknik, ROT eller RUT). Det senast valda värdet sparas till nästa gång användaren går 

in på sidan. 

 

 

Vi har lagt till en kolumn för ‘Procent’ i listorna för att användare enkelt ska kunna skilja på Grön 

teknik-avdrag som avser 15 respektive 50 procent. 

 

 

Dialog med information 

För att underlätta vid manuell inmatning av avdragen på Skatteverkets hemsida har vi lagt till en 

genväg till den information som ska anges. 
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1. Tryck på ikonen som visar ett grönt blad. 

 

2. Nu visas nedan dialog med uppgifter om avdraget. 

 

3. Kom dock ihåg att skriva ut rapporten för att erhålla ett löpnummer på avdraget. På så sätt 

kan användare hålla koll på vilka avdrag som hanterats på Skatteverkets hemsida och vilka 

som kvarstår att hantera. 

 

Övrigt 

• I listorna på sidorna Order, Kundfakturor och Kundinbetalningar visas en ikon i form av ett 

grönt blad om ett underlag innehåller Grön teknik-avdrag. Vi har även utökat filtret med en 

ikon för RUT-avdrag så att dessa underlag kan särskiljas från de som innehåller ROT-avdrag. 

 

• Tidigare fanns det två inställningar för standardmall för ROT respektive RUT. Dessa har slagits 

samman till en gemensam för ROT, RUT och Grön teknik. Inställningen återfinns 

via Försäljning > Inställningar > Försäljning > Inställningar. 
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6.16.2 Information om skattereduktion i ’Hur är läget?’ 
I modulen Hur är läget? visas numera en sammanställning av ansökningar för RUT, ROT och Grön 

teknik. Tidigare visades endast antalet ROT-ansökningar. 

 

 

6.16.3 Kolumn för betaldatum 
Nu finns det en kolumn för ‘Betaldatum’ i samtliga flikar på sidan Skattereduktion. Kolumnen visar 

det datum då en faktura blev slutbetald. 

 

 

6.16.4 Nya RUT-typer 
Från och med 1 januari 2021 har Skatteverket utökat RUT-typerna med fyra tjänster: 

• Möblering 

• Tillsyn av bostad 

• Transport till försäljningsverksamhet 

• Tvätt vid tvättinrättning 

 

Tryck här för att läsa mer om de nya RUT-typerna 

 

De nya typerna finns tillgängliga att välja i rullgardinsmenyn för Skattereduktionstyp (tidigare 

benämnd ROT-/RUT-typ) i redigeringsläget av en artikel. 

http://https/www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete/gerarbetetratttillrutavdrag.106.5c1163881590be297b53de7.html
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6.17  Tidrapport 

6.17.1 Filter för Anställdakategorier 
Sidan Tidrapport har utökats med ett nytt filter för Anställdakategorier. Syftet är att en användare 

som till exempel är arbetschef över ett visst område eller en särskild avdelning ska kunna filtrera 

fram sin personals tider på ett smidigt sätt. Att välja en kategori kommer spara en hel del tid jämfört 

med att hålla koll på och bocka i respektive anställd. 
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Bra att veta! 

• Val av Kategori filtrerar automatiskt de personer som visas i filtret Anställd 

• Val av Anställd påverkar inte filtret för Kategori, utan då filtreras tiderna fram utifrån vald 

kombination av anställda och kategorier 

• Kategorierna registreras/redigeras via Personal > Anställd > Register > Anställdakategorier 

• En eller flera kategorier kan anges på en anställd via Personal > Anställd > Anställda 

 

6.17.2 Möjlighet att filtrera tider utifrån atteststatus 

Nu går det att filtrera tidrader utifrån atteststatusen för ‘Arbetad tid’ respektive ‘Fakturerbar tid’. 
Denna filterfunktion finns tillgänglig både under tidexpandern på Order och på sidan Tidrapport. 
Funktionen kan nås via klick på det gråa fältet högst upp i kolumnen för statusbollarna. 
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6.17.3 Uppdaterad dialog för registrering av tid 

Dialogen som visas vid registrering av tid på sidorna Order och Tidrapport har gjorts om till en lista i 
stället för att bestå av separata inmatningsfält. Funktionaliteten är densamma som tidigare, men 
med tillägg av några förbättringar som kommer effektivisera inmatningen av tider. Nedan visas ett 
exempel på hur den nya dialogen ser ut. 

 
 

Några förbättringar: 

• Det är nu möjligt att använda Enter och Tab för att förflytta sig mellan alla celler 

• Vi har lagt till två snabbkommandon 

• Ctrl+S = spara 

 

• Ctrl+R = lägg till rad 

 

• Tidigare har projektnr angivits automatiskt vid val av order och nu är även det motsatta 
implementerat 

• Om order lämnas tomt och ett dolt projekt anges fylls ordernr i automatiskt 
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• Om order lämnas tomt och ett aktivt projekt anges filtreras rullgardinslistan för order 
på de ordrar som är kopplade till valt projekt 

 

• Både Orsak och Debiteringstyp föreslås automatiskt efter att en anställd har valts. För att 
ändra dessa fält kan användaren gå till väga på två sätt: 

• Rensa bort det angivna alternativet för att synliggöra samtliga alternativ. 
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• Direkt börja skriva in det alternativ som önskas anges. Då synliggörs alla alternativ 
som innehåller angiven text. 

 

• Användare kan enkelt se vilka fält som är read-only och vilka som är möjliga att redigera 
genom den cellfärg som visas 

• Grå = read-only 

• Ljusgrå = redigeringsbar 

• I exemplet nedan går det att redigera cellerna för Orsak och Arbetad tid medan 
övriga celler är read-only 

 

 

6.18  Veckorapport 

6.18.1 Ny sida för rapportering av tid 

För de som arbetar med tidrapportering i GO släpps nu en helt ny sida benämnd Veckorapport. 
Denna sida erbjuder en enkel inmatning och avstämning av veckans arbetade tider och de kunder 
som har arbetat med sidan Tidrapport i SilverLight-gränssnittet kommer att känna igen sig då vi till 
viss del har hämtat inspiration från den gamla tidmatrisen. 
 
Den nya sidan nås via Försäljning > Projekt > Tidrapport > fliken Veckorapport och kan ses som ett 
komplement till den befintliga sidan Tidrapport. 
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Hur används sidan? 

Veckorapporten visar en anställd i taget och består av kolumner för respektive arbetsdag. Nedan 
visas information om urvalsmöjligheter och längre ned beskrivs sidans funktioner. 

• Anställd 
o Om användaren endast har behörighet att se sina egna tider är den anställde dock 

förvald och read-only i rullgardinsmenyn. 

• Datum 
o I datumfältet visas alltid måndagen i vald vecka. Till höger visas veckonumret, utan 

redigeringsmöjlighet. 
o Den aktuella veckan är alltid förvald. 

• Hämta data 
o För att visa befintliga tider behöver knappen Hämta data användas efter att 

användaren har gjort ett urval. 
o Vid byte av anställd eller vecka behöver användaren klicka på Hämta data på nytt för 

att se den nya anställdes/veckans tider. 

• Visa helg 
o Inställningen Visa helg styr vilka dagar som visas (d.v.s. mån-fre eller mån-sön). 
o Systemet kommer ihåg det senast valda värdet för inställningen så att användaren 

slipper ange det varje gång sidan öppnas. 
 
Lägg till rad 

Följ nedan steg för att registrera tid. 

1. Tryck på Lägg till rad. 
2. Ange order och orsak/debiteringstyp. Kunden hämtas först efter sparning. 
3. Ange därefter den arbetade och fakturerbara tiden för de dagar då den anställde har 

arbetad på den valda ordern. 
4. Spara. 
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Ta bort rad 

Om något har blivit fel och ska tas bort utförs detta genom att: 

1. Markera en eller flera tidrader. 
2. Använd funktionen Ta bort rad. 

 
3. Nu tas valda tidrader bort och ev. justering utförs på artikelrader som genererats av 

tidraderna. 
4. Det går även bra att ta bort timmar på en rad genom att nolla dessa. Om samtliga timmar 

på en rad nollas så försvinner hela raden. 
 
 
Kopiera föregående vecka 

För att enkelt hantera tidrapportering på till exempel ett större projekt där samma tider återkommer 
vecka efter vecka har vi implementerat en funktion benämnd Kopiera föregående vecka. Denna 
funktion kan även komma att vara behändig vid kopiering av en lång sommarsemester med likadana 
tidregistreringar under flertalet veckor. 

• Funktionen är placerad under knappen Lägg till rad. 

• Funktionen aktiveras först efter att användaren har klickat på Hämta data för en vecka och 
inga befintliga tidrader visas. 

• Vid användning av funktionen kopieras hela föregående veckas tider och dessa kopieras 
sedan in i den vecka som användaren står i. 

• Allt på tidraderna kopieras förutom eventuella noteringar. 
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Information och summeringar 

• För att tydligare se om en rad är ny eller ändrad visas en orange asterisk längst till vänster på 
respektive rad. 

 
• Timmarnas atteststatus visas i form av en färgstapel till höger om timmarna. Om den vanliga 

tidrapporteringen används visas endast atteststatus för Fakturerbar tid, men om Order till 
lön används visas status för både Arbetad och Fakturerbar tid. 

 
• Det finns summeringar per dag, per kombination av order och debiteringstyp samt för hela 

veckan. Nedan visas ett exempel på veckosummeringen, vilket visas längst ned vid Spara-
knappen. 

 
 
Snabbkommandon 

För att minimera antalet klick på sidan har vi lagt till två användbara snabbkommandon: 

• Ctrl + R (Lägg till ny rad) 

• Ctrl + S (Spara) 
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7. Projekt 
 

7.1 Projektöversikt 

7.1.1 Uppdelad uppföljning 

Många användare har efterfrågat en mer detaljerad uppföljning på sidan Projektöversikt. Med 
anledning av det har vi implementerat en lösning för att välja om det selekterade projektets data ska 
visas sammanslaget, precis som tidigare, eller om alla belopp ska visas specificerat per kostnadsslag. 
Detta möjliggör att användaren bland annat kan följa upp hur stora kostnader som avser en viss 
materialgrupp, hur mycket övertid som projektet omfattar eller i vilken utsträckning restid har 
registrerats. 

Nedan beskrivs den funktionalitet som tillkommit. 

 
Gruppering 

För att skapa större flexibilitet i listan har vi lagt till användarstyrd gruppering. Detta innebär att det 
är möjligt att gruppera fritt på de befintliga kolumnerna Typ och Specifikation samt den nya 
kolumnen Kostnadsslag. Grupperingen fungerar likadant som på övriga sidor, dvs. önskad kolumn 
dras upp till det markerade fältet i exempelbilden. 
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Rubrikgrupper 

Listan har även förtydligats genom att rubrikgrupper har lagts till. Tidigare var det svårt att se vad 
kolumnerna benämnda ‘Tid’ hörde till, särskilt om dessa råkade flyttas. Nu visas i stället en 
kolumngrupp för Budget, Utfall samt Avvikelse med kolumnerna Belopp och Tid visas under 
respektive grupp. 

 

 
Visa detaljerad information 

I urvalet har vi lagt till en ny inställning benämnd ‘Visa detaljerad information’. Denna inställning gör 
det möjligt att visa intäkter och kostnader uppdelat per materialkoder, debiteringstyper och 
utläggstyper. 

 

Nedan följer en kort instruktion om hur inställningen används. 

1. Välj önskat projekt. 

2. Bocka i kryssrutan ‘Visa detaljerad information. 

3. Nu visas en ny kolumn benämnd ‘Kostnadsslag’. 

4. Tryck på knappen Hämta data. 



Sida 159 av 163 
 

 

5. Nu visas kostnadsslaget för alla intäkter, kostnader och utlägg: 

 

6. För att få en samlad bild av varje kostnadsslag är det lämpligt att gruppera på den kolumnen. 
I exemplet har gruppering utförts och då visas ett totalbelopp för kostnaderna för respektive 
kostnadsslag: 

 

 
Kostnadsslag 

Kostnadsslagen som visas i Projektöversikten baseras på olika register beroende på om det är 
material, tid, utlägg eller lev.fakturor som avses. 

• Material 

• Kostnadsslaget hämtas från den materialkod som är angiven på den registrerade 
artikeln 
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• Materialkoderna läggs upp via Försäljning > Inställningar > Artiklar > Materialkoder 
och anges sedan i redigeringsläget av en artikel via Försäljning > Artikel > Artiklar 
 

• Tid 

• Kostnadsslaget hämtas från den debiteringstyp som har använts vid registrering av 
tidraden 

• Debiteringstyperna läggs upp via Personal > Inställningar > Tid > Närvarotidkoder alt. 
Frånvarotidkoder 

• Utlägg 

• Kostnadsslaget hämtas från den utläggstyp som har använts vid registrering av 
utlägget 

• Utläggstyperna läggs upp via Personal > Inställningar > Tid > Resa/utlägg 

• Lev.fakturor 

• Kostnadsslaget hämtas från den rad som registrerats under expandern Koppla mot 
projekt i redigeringsläget av en lev.faktura 

• I rullgardinsmenyn för kostnadsslag i ovan nämnd expander kan användaren välja 
mellan materialkoder, debiteringstyper och utläggstyper 

 

7.1.2 Statistik för artikelrader 

På sidan Projektöversikt finns det numera en ny flik benämnd Artikelrader. Här kan användare enkelt 
ta fram alla artiklar som har registrerats på ordrar och kundfakturor kopplade till det valda projektet. 
Sidan kan användas för att följa upp försäljningsstatistik och med hjälp av grupperingsmöjligheten är 
det enkelt att titta närmre på den data som användaren är intresserad av. 
 

 

 
Urval 

I huvudet på sidan finns det ett par urvalsmöjligheter: 
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• Typ: Artikelrader kan visas för typerna Kundfaktura och Order 

• Datum: I första hand tittar systemet på ett ev. datum i artikelradens kolumn ‘Datum’ och i 
andra hand på datumet då artikelraden skapades. 

• Underprojekt: Det finns möjlighet att inkludera underprojekt och det värde som anges i 
projekturvalet på första fliken hämtas hit. 

 

 
Behörigheter 

Fliken för Artikelrader kräver ingen ny behörighet, men systemet tittar på om användaren har 
rättighet att se inköps- och försäljningspris samt att redigera order respektive kundfaktura. 

 
Övrigt 

• Om en artikelrad kommer från ett EDI-meddelande visas detta genom en PDF-ikon i listan 
och meddelandet kan laddas ned genom att trycka på ikonen. 

• Det är även möjligt att se vilken grossist som ett EDI-meddelande kommer från eller vilken 
leverantör som en vidarefakturerad lev.faktura avser. Detta visas i kolumnen ‘Leverantör’. 

 

7.1.3 Analysverktyg 

En nyhet på sidan Projektöversikt är fliken Analys – ett analysverktyg för användare som vill förkovra 
sig i olika sammanställningar av ett projekts data. 
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Diagram och grafer 

Sidan innehåller nedanstående olika diagram, men vi tar tacksamt emot förslag på ytterligare 
nyckeltal som ni användare upplever som intressanta att ta del av i samband med projektuppföljning. 

• Linjediagram 
• Materialkostnad över tid 
• Arbetade timmar över tid 
• Fakturerat över tid 

• Cirkeldiagram 
• Materialkostnad per materialkod 
• Orderintäkt per artikel 
• Kostnad per order 

• Stapeldiagram 
• Tid per person 
• Tid per debiteringstyp 
• Arbetad tid per person 

 
Funktioner 

• Om användaren för muspekaren över en punkt i ett linjediagram synliggörs information om 
händelsen. I nedan exempel kan vi se att det registrerades en materialkostnad á 100 kr för 
kostnadsslaget ‘Kopplingsmateriel’ den 27 januari 2021 och att kostnaden avser 
artikelnummer 4 med benämningen ‘Kopplingsdosa’. 

 

• Det är möjligt att styra tidsaxeln i linjediagrammen genom att justera nedan markerade 
reglage. Detta kan exempelvis vara användbart om en användare vill att diagrammet i fråga 
ska visas för en specifik period. 

 

• För att få en bättre överblick av till exempel ett kostnadsslag i ett linjediagram kan 
användaren välja att dölja vissa värden genom att klicka på önskade texter/bollar. I nedan 
exempel är endast Övrigt, Armaturer och Budget synligt i diagrammet och resterande 
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värden, där texten är ljusgrå, är dolda. 

 

• I både cirkel- och stapeldiagrammen är det möjligt att föra muspekaren över olika delar för 
att visa vilket kostnadsslag (materialkod/debiteringstyp) som avses och totalbelopp eller 
totalt antal timmar. 

 

 


