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SoftOne GO 5.0 
 

27 mars 2021 – 1 oktober 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 27 mars 2021 till  

1 oktober 2021. 
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Välkomna! 
 

SoftOne GO 5.0 är ett projekt som vi har jobbat med sedan lanseringen av SoftOne GO 4.0 den 26 

mars 2021. I detta dokument finner ni beskrivningar av all ny funktionalitet som ingår i GO 5.0, 

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 Påminnelse för födelsedagar i GO Mail 

Det finns en systeminställning som kan skapa påminnelser till administratör och chef för när anställda 
fyller år. Numera får man också med information om vilket datum medarbetaren fyller år. 

 

 

1.2 Anställda och användare 

1.2.1 Lista över semesteravtal 

Tidigare har det endast visats ett semesteravtal på respektive anställd. Nu är det möjligt att se alla 
semesteravtal kopplade på respektive anställd om det avser samma datum eller saknar datum. 
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1.2.2 Datumstyrning för roller 

Numera är det möjligt att ange flera standardroller på en användare. Detta är användbart om man 
vill ha en tillfällig roll, som under den tiden ska vara standard. 
När datumet för den tillfälliga rollen har passerat övergår standardrollen till den “Ordinarie” rollen. 

 

 

1.2.3 Förändringslogg för behörigheter 

Nu har vi utvecklat ett tydligare stöd för förändring på behörigheter/roller. Detta visas som tidigare 
under expandern Loggning inne på en anställd eller användare. 
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1.2.4 Varningsmeddelande om kontaktuppgifter saknar värde 

Vid sparning av kontaktuppgifter som saknar värde visas numera ett varningsmeddelande. 
Där det framgår vilken information som saknas. 

 

1.2.5 Schemaikon 

Nu kan man på en anställd, via nya schema-expandern, se om ett schema är skapat från en 
schemamall eller från ett grundschema i Schemaplaneringen. Detta indikeras med hjälp av nedan nya 
ikoner: 

• Visas en ikon i form av en person har schemat skapats från en personlig schemamall 

• Visas en ikon i form av flera personer har schemat skapats från en publik schemamall 

• Visas en ikon i form av en kalender har schemat skapats från ett grundschema 

 

 

1.2.6 Ökad tydlighet för API-integration 

Det är nu tydligare om information kring en anställd som skickats via API:et innehåller data som 
redan är uppdaterad. I API-listan står det då under pluset “Nothing updated. Employee data is 
already up to date”. Raden blir inte röd och klassas därmed inte som ett fel. 

 

1.2.7 Vi förbereder oss för den nya funktionen Analys 

Tillgång till Analys kommer att vara en ny behörighet 
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Detta innebär i dagsläget att ikonen för rapporter ser lite annorlunda ut samt rapporterna 
struktureras upp på ett bättre sätt, särskilt om man som kund har flera moduler, i takt med att 
rapporterna migreras. Rapporterna sorteras efter moduler. 

I stället för utskriftsknappen kommer ikonen nu att se ut enligt bilden nedan. 

 

Uppdelningen av rapporterna kommer att vara likt bilden nedan. Om ni endast har tillgång till t.ex. 
personal är det endast den som kommer att visas. 

 
 

 

1.3 App 

1.3.1 Ny design i appen 

SoftOne GO-appen har genomgått en utseendeförändring för att höja upplevelsen för våra 
användare. Vi har succesivt genomfört förbättringar som innebär bättre användarvänlighet. 

Designuppdateringen av appen är nu helt klar. Du kan läsa om alla funktioner som finns i appen i 
"Användarguiden" som du finner på SoftOne Akademi 

1.3.2 Nya ikoner i appen för GO mail 

Numera kan du även i appen se med ikoner om du har: 

• Besvarat mejl 

• Vidarebefordrat mejl 

• Bifogat bilaga i mejl 

• Status för läst & förstått 

https://eu-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-weu-d7-c619d781644f8c962e844cb9b6fbee73/views/imgo
https://eu-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-weu-d1-8412c86a90adecf2f8a7f9d8da7571e9/views/imgo
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1.4 Förändringslogg 

1.4.1 Uppföljning av nyregistrerade och ändrade data 

Nu finns det en ny sida benämnd Förändringsloggar som ger möjlighet att söka fram och följa upp 
nyregistrerade eller ändrade data i systemet. 

 
Behörigheter 

För att få tillgång till den nya sidan behöver nedan behörigheter under Administrera aktiveras: 

• Loggar [2040] 

• Förändringsloggar [2041] 
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• Sök [2042] 

 

 
Funktion 

Sidan nås via Administrera -> Loggar -> Förändringsloggar -> Sök och kan användas för att spåra 
förändringar av olika typer av data. Det kan exempelvis handla om uppföljning av vilka förändringar 
som har skett på en viss användare eller leverantör. I bilden nedan framgår den information som 
finns att tillgå på sidan. 

 

 
Typer 

• Nedan visas de olika Posttyper som finns tillgängliga att söka fram förändringar för. 
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• För att visa ändringar för samtliga typer går det bra att lämna fältet för Posttyp blankt och 
därefter klicka på Sök-knappen. 
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2. Bemanning 

 

2.1 App 

2.1.1 Inställning för delegering 

Tidigare har det inte funnits möjlighet att delegera attest via appen. Numera finns den funktionen att 
nyttja. 

1.  Gå in och bocka i skrivbehörigheterna på bolaget. 

 

2. Logga in i appen och företaget 

3. Inställningar 

 

4. Delegering behörighet 
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Man kan skapa en ny delegering genom att söka användare eller anställd att delegera till. 
Välja attestroll, sätta från och till datum och avsluta med att spara. 
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På Delegeringsfliken kan man se aktuella och avbrutna delegeringar. 
Man kan avbryta genom att klicka på “Avbryt”. 

 

2.1.2 Beredskapspass visas med gult i app 

Som anställd ser du på översiktsbilden om det finns beredskap under perioden 
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Som chef ser du i attestera bilden med ett gult streck om det finns beredskap, går du in på en 
anställd under visa detaljer så ser du det gula strecket på den/de dagar med beredskap 

 
 

 

2.1.3 Förändring i symbol för anställd i min tid 

För anställd i min tid i appen är Strecken utbytta mot bollar som visar atteststatusen 
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2.1.4 Resa/Utlägg i appen 

Numera kan man som anställd lägga in resa/utlägg i appen under min tid. 

Det är en behörighet som behöver aktiveras på anställd, behörigheten ger tillgång att lägga in 
resa/utlägg både i appen och på webben under min tid. 
Behörigheten aktiverar du under modulen Administrera -> Roll -> Roller. 
Du redigerar aktuell roll med redigeringspennan ute i högerkanten. 
Klicka på skrivbehörighet uppe i högerkanten, väljer modulen personal och bocka i rapportera övrigt 
nr 498 

 

Tips, att tänka på: 
Om du arbetar med tex komp eller +/- tid och inte vill att det ska kunna justeras så kan du behöva 
kontrollera inställningarna på dem. 
Det gör du under personal -> Inställningar -> Tid -> Resa/Utlägg. Kontrollera att de är typade med tid. 
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I exemplet nedan är jag inloggad som anställd. 
Jag går in under min tid, där har vi nu två nya funktioner, visa utlägg och under den gröna knappen 
finner du utlägg. 

 

Under den gröna knappen registrera hittar du utlägg. 

 

När vi klickar på utlägg kommer vi vidare och får välja vilken utläggstyp och fyller i all information. 
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Längst ner i bilden hittar du ett plus för bilagor. 

 

När du klickar på bilagor får du välja bildkälla om du vill ta ett foto på kvittot eller om du redan har 
fotat och har kvittot i telefonen och därefter sparar du. 

För att redigera eller ta bort ett utlägg, du går in under visa utlägg, vill du ta bort utlägget klickar du 
på de tre prickarna uppe till höger, när du väljer ta bort utlägg får du bocka i de/det utläggen du 
önskar radera. 
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Vill du i stället redigera ett utlägg, då klickar du bara och redigerar där. 

 

 

 

2.2 Beredskap 

2.2.1 Redigera beredskapspass 

Det är nu möjligt att redigera beredskapspass i beredskapsvyn. 

Användare med behörighet att redigera i vyn kan numera ändra tiderna på ett beredskapspass samt 
ta bort ett beredskapspass. De har även möjlighet att klippa isär ett befintligt beredskapspass. 

 

2.3 Ekonomisk struktur 

2.3.1 Lägga till pass på anställd utan tillhörighet 

Tidigare har det inte varit möjligt att lägga till schema på anställd utan tillhörighet, men numera går 
det med hjälp av en inställning på tidavtalet, konteringen hämtas från anställdakortet. 
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När vi lägger ett pass utan tillhörighet och du arbetar med in- och utlånad personal kommer inte 
passet längre vara “märkt” som in- eller utlånad. 

Tidigare har den tillhörigheten som är vald i kontoväljaren varit förvalt vid registrering av nytt pass, 
men framöver är den tom. 

1. Inställningen finner man via Personal -> Anställd -> Register -> Tidavtal. 

2. Öppna aktuellt tidavtal. 

3. Längst ner i den första fliken “Redigera tidavtal” hittar man inställningen för funktionen: 

 

 

2.4 Scenarioplanering 

2.4.1 Stöd för frånvarohantering i scenarioplaneringen 

Nu har vi utvecklat stöd för frånvarohantering i Scenarioplaneringen. Man kan lägga till och ta bort 
frånvaro i scenario. När du lägger in frånvaron syns det att du är i scenarioplaneringen och i vilken 
period. 
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Vi kan arbeta med frånvaron på samma sätt som i det aktiva schemat, vi kan välja att ersätta med 
ledigt pass eller en medarbetare som inte arbetar den dagen men som finns med i 
scenarioplaneringen. 

 

 

2.5 Schemaplanering 

2.5.1 Schema på anställdakortet 

Numera går det att se grundschemat samt skapa och aktivera enklare grundscheman direkt på 
anställdakortet. Detta kräver en aktivering av behörighet. 

1. Aktivera först skrivbehörigheterna eller läsbehörigheterna genom att gå in i rollen under 
Administrera -> Roll -> Roller. 

2. Gå in på pennan för den rollen som du önskar aktivera behörigheten för. 
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3. Bocka i 2043, som innebär att du kan se Schemaexpandern för dig själv som anställd. Bocka 
även i 2044, som innebär att du kan se Schemaexpandern för andra anställda. 

4. För de roller som ska Aktivera scheman måste behörigheten 282 vara markerad. 

5. För de roller som ska skapa Schemamallar måste behörigheten 280 vara markerad. 

 

6. När behörigheterna är aktiverade får du en ny expander i anställdakortet, som du hittar i 
Personal -> Anställda -> Anställda. 

7. I anställda kortet finns nu en nu den nya expandern “Schemauppgifter”. 

 
 

 

8. Under avsnittet Aktiverade scheman visas de scheman som är aktiverade. Du kan arbeta på 
samma sätt som under Aktivera schema men här kommer du endast åt aktuell person. 
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9. Under ny aktivering kan du välja personliga eller allmänna grundscheman. 

 

10. Under avsnittet Grundschema/schemamall kan du skapa och redigera grundschemat. 

 

 

2.5.2 Ny status i Schemaplaneringen 

Nu finns det flera alternativ under filtret Status i Schemaplaneringen. 
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2.5.3 Redigera tillgänglighet på anställda som chef 

 

Numera är det möjligt att som chef redigera en anställds tillgänglighet. 
Det kan t. ex. vara användbart då en anställd inte har möjlighet att registrera tillgängligheten själv. 

Behörigheter: 

 

För att lägga till/redigera eller ta bort tillgängligheten högerklickar du på dagen du vill förändra. 

 

Följande dialog öppnas upp 
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Det är även möjligt att ange kommentar som också kommer att kunna ses av den anställde. 

 

 

 

2.5.4 Nytt startdatum på grundschema 

Nu går det att skapa ett nytt grundschema från en valfri dag i veckan. 
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I exemplet nedan har vi skapat ett nytt grundschema från torsdagen den 1:a april och i bilden nedan 
ser man både det gamla grundschemat som slutade den 31:a mars och det nya som börjar den 1:a 
april. Pilarna visar aktuellt datum då det ena schemat slutar och det andra schemat börjar. 

 

 

2.5.5 Knyta schematyp till närvarotidkod 

Det är nu möjligt att ange vilka schematyper som ska aktivera inställningen “Justera med dagens 
rast”. 

Den nya inställningen heter “Justera endast vid schematyp”. Välj vilka schematyper som ska aktivera 
inställningen “Justera med dagens rast”. 

 

 

2.5.6 Schemagrupp 

Det finns nu en ny funktion som underlättar hanteringen av schemamallar. 

Börja med att aktivera skrivbehörigheterna 2045 på Roller under modulen Personal. 

 

För att kunna aktivera en schemagrupp måste du ha slutdatum på det befintliga grundschemat eller 
schemamall om sådant finns. 

Slutdatum för schemamall är en företagsinställning och den måste vara aktiverad. 
Detta finns under Personal -> Inställningar -> Företagsinställningar ->  Skrolla ner och under 
Schemainställningar finner man bocken. 
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Exemplet på bilderna nedan visar hur två schemamallar, ett “Sommarschema” som börjar den 1:a juli 
(se nr 4) och ett “Vinterschema” läggs i en schemagrupp. 

1. Börja med att klicka på Lägg till en schemamall 

2. Välj Schemamallen 

3.  Välj Startdatum 

4. Välj Upprepning (start), i detta fall visar exemplet att Sommarschemat startar 1:a juli (se nr 4) 
och pågår till Vinterschemat startar som är 1:a september.  

5. Spara gruppen 

6. Välj Startdatum, ska du lägga till flera anställda med samma startdatum är det fördelaktigt 
att välja startdatumet under förslag, då får alla anställda du lägger till samma startdatum 
annars måste datum väljas för varje anställd. 

7. Välj om det ska vara en eller flera anställda. Därefter behöver endast gruppen aktiveras. 
(Under expandern Anställda kopplar man anställda till gruppen.) 

 

Bilden nedan visar att vi har lagt in flera anställda, varningar visas om vi inte har slutdatum på 
Grundschema/Schemamall. 
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För att åtgärda detta klickar vi på Avsluta grundschema och då sätts ett slutdatum på Grundschema 
dag före startdatum för grupp. 

 

Därefter aktiveras Schemagruppen under Personal -> Planering -> Aktivera schema 

Markera samtliga berörda anställda och under Funktion, välj Ny aktivering -> under Grundschema, 
välj Automatiskt -> fyll i datumintervallen och sedan Aktivera. 

 

Det går även att koppla schemagruppen på anställd från anställda-kortet. 

Gå in på Anställd -> Anställda -> Öppna en anställd -> Öppna expandern Schemauppgifter 

Välj din schemagrupp och klicka på pilen till höger och Spara. 
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För att sedan aktivera schemagruppen, klicka på Ny aktivering och välj Sök automatiskt. 
Fyll i datumintervallen för aktivering och Aktivera. 

 

 

2.5.7 Välja vilket dygn som passet tillhör 

 

Vid skapandet av ett nytt pass/raster är det nu möjligt att välja vilken dag avvikelserna/stämplingarna 
ska falla ut på. 

I detta exempel är det som vanligt. Passet tillhör 2021-08-18 och startar 2021-08-18. Det vill säga, 
stämplingar och avvikelser kommer att falla ut 2021-08-18. 

 

Med hjälp av pilen är det möjligt att välja att passet startar nästa dygn eller föregående dygn, men 
kommer fortfarande att tillhöra 2021-08-18. 
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I detta exempel tillhör passet 2021-08-18 och startar 2021-08-19. Stämplingar och avvikelser 
kommer att falla ut 2021-08-18. 

 
 
 
I detta exempel tillhör passet 2021-08-18 och startar 2021-08-17. Stämplingar och avvikelser 
kommer att falla ut 2021-08-18. 
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3. Tid 
 

3.1 Allmänt 

3.1.1 Manuellt utskick av attestpåminnelser 

För dig som använder funktionen automatiska attestpåminnelser kan du numera även skicka 
attestpåminnelser manuellt vid behov. 

Innehållet av de manuella attestpåminnelserna via mailutskick ser likadana ut som de automatiska 
attestpåminnelserna. 

Börja med att aktivera skrivbehörigheterna 3050 i Roller under modulen Personal. 

• Attestera tid 

Gå in på Tid -> Attestera tid -> Markera gruppen du vill skicka attestpåminnelserna till -> Funktioner  
-> “Skicka attestpåminnelse”. 

 

Därefter kan du välja till vilka du vill skicka attestpåminnelserna till. 

 

• Löneberäkning 

Gå in på Löneberäkning -> Markera en grupp -> Funktioner -> “Skicka attestpåminnelser”. 
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Därefter kan du välja till vilka du vill skicka attestpåminnelserna till. 

 

• Löneexport 

Gå in Export -> Löneexport -> Välj fram ditt urval och Sök -> Markera den utvalda gruppen och längst 
till höger kan du se ett meddelande-ikon. 
När du klickar på den så får du fram till vilka du vill skicka attestpåminnelserna till. 

 

 

 

3.2 Attestera tid 

3.2.1 Indikation för utlånade personer 

På sidan Attestera tid finns det numera ikoner för utlånade personer. Bilden nedan visar exempel på 
två fall. 
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1. Den mörka ikonen talar om att dagen innehåller endast schema eller transaktion utanför din 
tillhörighet. Detta innebär att den anställde till exempel är utlånad hela dagen. 

2. Den ljusa ikonen talar om att dagen innehåller schema eller transaktioner utanför din tillhörighet. 
Detta innebär att den anställde till exempel är utlånad del av dag. 

 

3.2.2 Vid in- och utlåning av anställd 

Om en anställd jobbar på två olika typer av verksamheter/tillhörigheter under en och samma dag och 
den anställde är attesterad hela dagen. 

Skulle en av de två ansvariga välja att låsa upp dagen, kommer den andra ansvarige att bli informerad 
om detta med ett GO mail och måste även på nytt attestera om sin del av dagen. 

Denna funktion kommer att gälla om inställningen på attestrollen Tillåt attestering av anställda 
baserad på tillhörighet ej är markerad. 
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3.2.3 Beredskapspass visas i gult i attestera tid 

Numera visas dagar som innehåller schemalagd beredskap med ett gult streck i Attestera tid. 

 

 

 

3.3 Närvaroterminal 

Närvaroterminalen är vår helt nya programvara för att registrera stämplingar för när personalen 
kommer till jobbet och när de går hem. Samtliga andra äldre programvaror för stämpling kommer att 
ersättas av närvaroterminalen, planerat senast 2022 Q1. Du kan läsa allt om närvaroterminalen i 
Närvaroguiden som du finner på SoftOne Akademi. 
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3.3.1 Migrera från den gamla till den nya terminalen 

För dig som har ett programvaran TimeStamp och vill föra över allt till den nya Närvaroterminalen 
och samtidigt behålla samma typ av inställningar, kan du numera använda dig av ”migrera” 
funktionen. 

Detta gör du genom att gå in på: 

Personal -> Inställningar -> Tid -> Terminaler 

Öppna din befintliga TimeStamp och upp i högra hörnet kan du klicka på Migrera. 

Du får därefter en dialog som bekräftar att din terminal är migrerad och därefter föreslår vilka nya 
inställningar din nya Närvaroterminal bör ha, utöver dina sparade uppgifter från din tidigare 
TimeStamp. 
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3.3.2 Kopiera en terminal 

Numera kan man kopiera en befintlig terminal. 

1. Gå in på Personal -> Inställningar -> Terminaler. 
2. Öppna den terminal du vill kopiera. 
3. Klicka på kopiera-ikonen. 
4. Döp därefter din nya terminal med ett nytt namn och Spara. 

 

3.3.3 Välj vilka konton som ska gå att stämpla på i terminalen 

Numera är det möjligt att begränsa vilka konton som kan väljas att stämpla på i Närvaroterminalen. 

Inställningarna finns under Inställningar – Tid – Terminaler. 

Med dessa inställningar menas att de konton som är markerade är de konton som finns som val att 
stämpla. 
Ej markerade konton kommer ej att dyka upp som alternativ. 

I detta fall kommer det att vara möjligt att stämpla på Administration, Baka semlor och Bröd. 
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3.3.4 Varning om frånvaro eller inget pass 

Numera kommer det att komma en varning om anställd stämplar in vid frånvaro eller inte har 
något schema vid aktuell tidpunkt. 

Varningen ser ut så här: 
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Du väljer själv om du vill använda varningen, inställningen finns under  
Inställningar -> Tid -> Terminaler. 

 

 

 

3.3.5 Tvingande orsak 

Numera finns möjligheten att använda tvingande orsak om stämplingar sker utom ett valt 
tidsfönster. 

Detta betyder i bilden nedan att stämplingar inom 20 minuter, både utanför schema och inom 
schema kommer att godkännas. 



Sida 40 av 96 
 

 

Är stämplingarna utom tidsfönstret på 20 minuter kommer den anställde att behöva ange en 
orsak. 

 

Inställningen finns under Inställningar -> Tid -> Terminaler 
 

3.4 Registrering av tid 

3.4.1 Ej kontroll av dygnsvila/veckovila 

Numera kan man välja att ej kontrollera dygnsvilan/veckovilan på närvaro enligt tidavtalet. 

Detta betyder att om denna avvikelseorsak används kommer det ej att göras någon kontroll och 
heller inte skickas ut något meddelande. 
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3.4.2 Varning om dygnsvila vid närvaroregistrering på webb 

Numera kommer det att komma en varning på webb om man använder sig av följande inställning på 
tidavtalet: 
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Inställningarna kontrollerar om den anställde har närvaroregistrerat och en varning kommer att 
komma upp om registreringen är mindre än vad dygnsvilan och veckovilan tillåter. 

 

 

 

 

3.5 Saldon och saldovy 

3.5.1 Visa periodvärden 

Förut gick det endast att se det aktuella saldot för det datum som var angivet. Nu är det även möjligt 
att se förändringen av ett saldo under en angiven period. 
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4. Lön 
 

4.1 Löneinställningar 

4.1.1 Ny inställning på lönearter 

En ny inställning har tillkommit på lönearterna. Numera går det att välja om en löneart som har 
genererat 0 kr inte ska visas på lönespecifikationen. 

1. Gå till Personal/Lön/Lönearter. 
2. Gå in på lönearten som ska ha den nya inställningen. 
3. Tryck på pennan. 
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4. Bocka i “Visa ej på lönespecifikation om 0 kr”. 

 

 

4.1.2 Ny lönetyp för ’Månadslön’ 

Lönetypen “Månadslön” kan nu användas för att ange faktisk månadslön för deltidsanställda. 
Månadslönen anges på anställdakortet. 
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4.1.3 Kontering och fördelning 

Det går nu att kombinera inställningar för konteringar baserat på löneartens inställningar och 
inställningar på anställdakortet. 

Det finns till exempel möjlighet att hämta konto från lönearten och kostnadsställe från 
anställdakortet. Detta gäller om inställningarna på lönearten är satt att söka konto från lönearten. 

Kontot hämtas från lönearten och kostnadsstället från fast kontering i anställdakortet. 

 

Tänk på! 

För att inställningen ska gälla krävs det att kontot tas bort från den fasta konteringen från 
anställdakortet, men kostnadsstället ska vara kvar. 

4.1.4 Välja bort lönearter vid retroaktiv lön 

Numera är det möjligt att välja att vissa lönearter inte ska vara med i beräkningen av retroaktiv lön. 

Inställning finns under Inställningar – Lön – Lönearter. 
Klicka på pennan vid aktuellt löneavtal och bocka i rutan Ingår ej i retroaktiv lön. 
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4.1.5 Uppdatering tjänstebilar 
1 juli kom en förändring i beräkningen för bilar som tas i trafik från och med 1 juli. I och med 
förändringen har vi lagt till ett fält under Anställd -> Register -> Tjänstebilar. 
Det finns nu möjlighet att lägga in datum för när bilen togs i trafik. När fältet fylls i och datumet är 1 
juli, eller senare än 1 juli kommer beräkningen att göras enligt de nya reglerna. 
Lämnas fältet tomt eller datumet är tidigare än 1 juli kommer beräkningen att göras så som tidigare. 
För redan upplagda bilar som var i trafik innan 1 juli behöver ni inte göra någon förändring. 
Datum behöver bara läggas in för bilar som tas i trafik efter 1 juli. 
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4.1.6 Semesterårsskifte på del av anställda 

Numera är det möjligt att göra semesterårsskiftet på del av anställda, dvs del av anställda i ett 
semesteravtal. 
Funktionen kan användas om det är en person som saknade semesteravtal vid det ordinarie 
semesterårsskiftet, och sedan vill göra semesterårsskifte på den personen. 

Markera den eller de anställda semesterårsskiftet ska göras för och tryck sedan som vanligt på “Kör”. 
Om den anställde tidigare varit med i semesterårsskiftet kommer det inte gå att göra 
semesterårsskiftet. 

Vid slutdatum fylls slutdatum för semesterårsskiftet i. Om ni använder har flera semesteravtal med 
olika semesterperioder, välj rätt slutdatum för den/de anställda semesterårsskiftet ska göras för. 
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4.2 Rapporter 

4.2.1 Atteststatus på transaktionsrapport 

Nu finns det möjlighet att i rapporturvalet filtrera på en atteststatus. 

Vid val av någon av de olika statusarna är det endast transaktioner med den valda statusen som 
kommer att visas i rapporten. 
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5. Ekonomi 
 

5.1 App 

5.1.1 Kundregister: Visa Leveransadress 
Många app-användare har önskat att det ska vara möjligt att visa Leveransadress i Kundlistan. Detta 
grundar sig i att det är vanligt förekommande att kunder som avser privatpersoner har samma namn, 
vilket gör det svårt för en användare att urskilja dessa utifrån kundnummer och kundnamn. Nu finns 
den möjligheten. 
 
Fältet är dolt som default. Gör såhär för att synliggöra fältet Leveransadress i Kundlistan i appen: 

1. Navigera till Administrera > Inställningar > Fältinställningar mobil 
2. Filtrera fram funktion Kundlista 
3. Klicka på redigerapennan för Leveransadress 

 
 

4. Sätt Synligt till Ja 

 
 

5. Klicka på Spara 
 

Därefter kan du i appen 
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1. Gå till sidan Kunder 
2. Söka fram kunden, t.ex. Carl Carlsson 
3. Se Leveransadress och därigenom välja rätt kund 

 
 

5.1.2 Fakturaattest: Visa och redigera Konteringsrader 

Nu finns det möjlighet för användare som attesterar leverantörsfakturor i appen att se och redigera 
konteringsraderna på en faktura. Det främsta behovet är att en attestant ska kunna ändra eller ange 
exempelvis ett kostnadsställe på konteringsraden som avser kostnadskontot i samband med att 
denne godkänner en faktura. 

Behörighet 

För att en användare ska kunna redigera konteringsrader i samband med fakturaattest behöver 
behörighet för detta aktiveras för rollen. Möjlighet finns att styra så att attestanten har behörighet 
att endast redigera konto (behörighet ‘Redigera konton [1041]’) eller internkonto (Redigera 
internkonton [1042]).  

Behörigheterna återfinns under Ekonomi > Fakturaattest > Fakturaattest (APP): 

 

Instruktion 
1. Gå till sidan Fakturaattest 
2. Klicka på en faktura för att öppna den 
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3. Klicka på expandern Konteringsrader för att visa fakturans konteringsrader 

 
 

4. Klicka på konteringsraden för kostnadskontot för att redigera den 
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5. För att ändra Kostnadsställe, klicka i rullgardinsmenyn 

 
 

6. Sök fram ditt kostnadsställe och klicka på det 

 
 

7. Om du även vill lägga till ett Projekt, klicka i den rullgardinsmenyn 
8. Sök fram ditt projekt och klicka på det 
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9. Klicka på Spara längst ner på sidan 
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10. Fakturan är nu klar för attest, med korrekt kontering 
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5.1.3 Fakturaattest: Fördela kostnader – Visa, redigera, ta bort och 

lägg till 

Vi har lagt till funktionalitet för att användare som attesterar leverantörsfakturor i appen ska kunna 
se och redigera fördelade kostnader - upplagda rader för vidarefakturering och projektkoppling. Samt 
lägga till nya och ta bort befintliga rader. 

Behörighet 

För att visa expandern Fördela kostnader behöver behörigheten ‘Koppla lev.faktura mot projekt 
[684]’ aktiveras under Ekonomi > Leverantör > Leverantörsreskontra i behörighetsträdet. 

 

 

Visa, redigera och ta bort befintliga rader 

1. Gå till sidan Fakturaattest 
2. Klicka på en faktura för att öppna den 
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3. Klicka på expandern Fördela kostnader för att visa registrerade rader 
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4. Klicka på respektive rad under expandern för att komma till redigeraläge  

 
5. Här har du möjlighet att redigera eller ta bort raderna 

(för beskrivning av Sök Projekt och Sök Order se avsnittet Lägg till nedan)

 
 

- Redigera: när du är klar med dina ändringar, klicka på Spara längst ner på sidan 
- Ta bort: om du vill ta bort raden helt och hållet klicka på Ta bort längst ner på sidan  
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Lägg till nya rader för Vidarefakturering eller Projektkoppling 

1. Gå till sidan Fakturaattest 
2. Klicka på en faktura för att öppna den 

3. Klicka på pluset vid expandern Fördela kostnader

 
 

4. Välj om raden ska avse Vidarefakturering eller Projektkoppling med knapparna högst upp. 
Den valda typen markeras i grönt, samt i rubriken på sidan 
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5. Sök därefter efter din Order eller ditt Projekt. Det går att börja med vilket som 

 
 

• Om du börjar med Sök Order 
1. Sök på del av kundnamn och/eller del av ordernummer för att filtrera fram 

en lista med ordernummer och kundnamn 
2. Välj order och klicka på Klar 
3. Eftersom en order bara kan vara knuten till ett projekt fylls projektnummer i 

automatiskt 
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• Om du börjar med Sök Projekt 
1. Sök på del av kundnamn och/eller del av projektnummer för att filtrera fram 

en lista med projektnummer och projektnamn 
2. Välj projekt och klicka på Klar 
3. Klicka på Sök Order 
4. Eftersom ett projekt redan är valt visas en på förväg ibockad kryssruta för 

‘Sök enbart ordrar som är kopplade mot valt projekt’ och endast de ordrar 
som är knutna till valt projekt listas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Välj order och klicka på Klar 
 

6. Fyll i uppgifter för att fördela kostnad 
1. för Vidarefakturering: Belopp och påslag 
2. för Projektkoppling: Kostnadsslag, ev Anställd och Summa 

7. Klicka på Spara 
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8. Fakturan är nu klar för attest, med korrekt vidarefakturering och projektkoppling 

 

 

 

5.2 Kundregister 

5.2.1 Bifoga dokument i kundkortet 

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

Behörighet 

För att få tillgång till den nya expandern behöver behörigheten ‘Dokument [1044]’ aktiveras. 
Behörigheten återfinns under Ekonomi > Kund > Kunder. 
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Instruktion 

1. Navigera till Ekonomi > Kund> Register > Kunder. 

2. Öppna valfri kund. 

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. 

 

 

5.3 Import 

5.3.1 Filter för tidsintervall på betalningssidorna 

Importsidorna för Kund- respektive Leverantörsbetalningar innehåller nu filter för tidsintervall. Det 
senast valda värdet i filtret sparas till nästa gång användaren navigerar till sidan. 

 

 

5.3.2 Förbättringar vid import av kundinbetalningar 

Ett par förbättringar kring import av BGMAX-filer, dvs. kundinbetalningar, har utförts: 

• Stöd för att ta hänsyn till informationsposten TK25. Tidigare läste systemet endast av 
betalningsposten TK20, men om inget fakturanummer hittas i denna går vi nu vidare och 
letar efter ett fakturanummer i informationsposten. 
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• Stöd för matchning mot OCR. 

• Stöd för dubbletthantering. 

Ovanstående innebär att matchningen av kundinbetalningar numera utgår från nedan 
prioritetsordning vid import av nämnt filformat: 

7. Fakturanummer från betalningsposten TK20 

8. OCR-nummer från betalningsposten TK20 

9. Fakturanummer från informationsposten TK25 

 

5.3.3 Stöd för nya filformat för ICA Online 2.0 

ICA övergår till en ny e-handelsplattform vilket innebär att befintliga filformat för 1) 
Dagskassa samt 2) Fakturering B2B kommer att förändras. 

SoftOne har nu stöd för import av de nya filformaten: 

• Bokföringsunderlag (Dagskassa och alla verifikationer) 

• Faktureringsunderlag (Order) 

• Kundregisterdata 

 

5.4 Koncernredovisning 

5.4.1 Överföring av budget 

För de kunder som använder modulen Koncernredovisning finns det en ny funktion för överföring av 
budget från ett dotterbolag till koncernens moderbolag. Syftet med detta är att få en samlad bild av 
koncernens budgeterade värden. 

 
Överföring av budget 

1. Navigera till Ekonomi > Redovisning > Koncernredovisning > Överföring i moderbolaget. 

2. Ange överföringstyp Budget. 

3. Ange något i övriga urval. 

• Redovisningsår: Det år som överföringen avser 

• Budget – koncernbolag: Den budget i koncernbolaget som överföringen ska ske till 

• Dotterbolag: Det dotterbolag som budgeten ska föras över från 
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4. Budget – dotterbolag: Den budget i dotterbolaget som ska föras över 

 

5. Klicka på knappen Överför längst ned till höger 

6. Nu har det skapats upp en ny rad under expandern Genomförda överföringar. 

 

7. Expandera raden genom att klicka på pilen längst till vänster. Här framgår bland annat 
information om vilken omräkningsfaktor som har använts och användaren kan även öppna 
upp den budget i koncernbolaget som överföringen har skett till. 

 

 
Skapa budget i moderbolaget via sidan Överföring 

• I rullgardinsmenyn för ‘Budget – koncernbolag’ finns det ett alternativ som benämns Skapa 
budget. Detta kan användas om ingen budget finns upplagd för angivet redovisningsår i 
moderbolaget och användaren vill slippa navigera till sidan Budget för att skapa en ny. 

 

• Om denna funktion används skapas en budget med ett fördefinierat namn i form av ‘Budget 
skapad från Koncernredovisning *Redovisningsår*’. 
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Borttag av överförd budget 

• Klicka på krysset längst till höger på en rad för att ta bort en överföring. 

 

• Observera att det endast är de budgetrader som skapats upp i vald budget som tas bort och 
att själva budgethuvudet finns kvar (posten på sidan Budget). Anledningen till detta är att 
användaren kan tänkas vilja ta bort en överföring och sedan genomföra en ny överföring till 
samma budget. 

 
Övrigt 

• Överföringen av budget hanteras av samma överföringstabell som vid överföring av utfall. 

• Överföringen av budget tar hänsyn till inställningen ‘Matcha internkonton mot endast 
nummer’ som återfinns i redigeringsdialogen av ett dotterbolag (Ekonomi > Redovisning > 
Koncernredovisning > Företag). 

• Inställningen för företagsmappning bör ställas in på konteringsdimension 1 eller 2 då sidan 
Budget endast har stöd för två dimensioner. Om övriga dimensioner anges kommer 
dotterbolagets namn inte framgå på budgetraderna. 

 

5.5 Leverantörsfakturor 

5.5.1 Ny kolumn för Interntext under Kostnadsuppföljning 

Många av våra kunder arbetar med interntext på sina leverantörsfakturor och önskar kunna se detta 
värde under Kostnadsuppföljning. Därför har vi lagt till en kolumn för Interntext i listvyn. 

1. Navigera till Ekonomi > Leverantör > Fakturor 
2. Växla till fliken Kostnadsuppföljning 
3. Notera ny kolumn för Interntext 
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5.5.2 Sparning av fakturor med noll i totalbelopp 

En nyhet är att det går att spara leverantörsfakturor med noll i totalbelopp. I samband med sparning 
visas nedan kontrollfråga för att säkerställa att användaren aktivt har angivit noll och att det inte är 
ett misstag. 

Dessa fakturor exkluderas från sidan Lev.betalningar och rapporter med typen Saldolista. 

 

 

5.6 Inventarier 

5.6.1 Spärr mot avskrivning av perioder i fel ordning 

För att säkerställa att avskrivning av inventarier sker utan något glapp i avskrivningsperioderna har vi 
lagt till en kontroll av om valda inventarier är avskrivna föregående period. Om det saknas 
avskrivning föregående period för några av inventarierna exkluderas dessa från genomförande av 
avskrivning. 

1. Gå till Ekonomi > Inventarier > Avskrivningar 
2. Välj period, markera de inventarier du vill göra avskrivning för och klicka på Skriv av 

 
3. Nu sker en kontroll av de sex valda inventarierna om föregående period är avskriven eller 

inte 
4. Fem av de sex inventarierna saknar avskrivning under föregående period, dessa undantas 

från avskrivning i den valda perioden 
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5. Klicka OK och avskrivning kommer att utföras för den inventarie som har avskrivning under 
föregående period 

6. I listan synliggörs de undantagna inventarierna med en varningstriangel ute i högerkanten. 
För muspekaren över den för information om att det saknas avskrivning tidigare perioder 

 

 

 

5.7 Rapporter 

5.7.1 Huvudbok – Nytt urval för separat rapport per internkonto 

Tidigare i år utvecklades en ny inställning benämnd ‘Enskild rapport per för resultatrapporter, med 
syfte att kunna ange ett intervall av exempelvis kostnadsställen och med ett knapptryck skriva ut 
separata rapporter per angivet kostnadsställe, i stället för att värdena för respektive kostnadsställe 
slås samman i en enda rapport. 

Denna inställning har nu implementerats även för utskrift av Huvudbok. 

1. Öppna urvalet för Huvudbok 

2. Ange redovisningsår / period 

3. Kryssa i inställningen ‘Enskild rapport per internkonto’ 

4. Ange ett intervall av internkonton 

5. Skriv ut 
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6. Utskriften resulterar i enskilda rapporter för alla internkonton i det valda intervallet! 

 

 

5.7.2 Huvudbok – 6 dimensioner Excel 

Ny Huvudbok med stöd för 6 dimensioner och utskrift till Excel. 

För att lägga till den i er lista över rapporter: 

1. Navigera till Ekonomi > Rapporter > Rapporter 
2. Klicka på pluset för att lägga till ny rapport 

1. Välj Systemrapportmall ’Huvudbok 6 dim Excel’ 
2. Ange Rapportnr och Namn 
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3. Välj Exporttyp Excel 

 
 
 

3. Klicka på Spara 

Du hittar sedan rapporten för utskrift under Ekonomi > Rapporter > Rapporter 
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6. Försäljning 
 

6.1 App 

6.1.1 Byt datum på befintlig tidrad för Order till lön-kunder 

För de kunder som använder både Order och Lön i SoftOne GO finns det nu en funktion för att byta 
datum på befintliga tidrader i appen. Denna funktionalitet har sedan en tid tillbaka varit tillgänglig på 
webben och har nu även implementerats i redigeringsläget av en order i appen. Syftet är att 
användare enkelt ska kunna justera datumet på egen hand istället för att behöva vända sig till 
exempelvis en administratör på företaget. 

Nedan följer en kort instruktion om hur funktionen används. 

1. Öppna valfri order innehållandes rapporterad tid. 

2. Öppna expandern Tidrapportering. 

3. Klicka på de tre punkterna högst upp till höger på sidan. 

4. Välj funktionen ‘Ändra datum på tidrad’. 
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5. Nu synliggörs checkboxar till vänster om respektive tidrad. Kryssa i en eller flera tider och 
klicka sedan på OK-knappen längst ned. 

 

 

6.1.2 Sökfilter vid flytt och kopiering av artiklar på Order 

Vid användning av funktionerna ‘Flytta artikelrader’ och ‘Kopiera artikelrader’ i redigeringsläget av en 
order finns det nu ett sökfilter för val av order. I filtret kan information som framgår på raderna 
(Ordernummer, Kundnummer och Kundnamn) sökas fram och det syftar till att effektivisera 
hanteringen för användaren. 
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6. Välj önskat datum som tidraden/tidraderna ska flyttas till och klicka sedan på Klar. 

 

 

6.1.3 Order: Bifoga bild till Utlägg 

Nu finns det möjlighet att i appen bifoga bild till utlägg. Det kan exempelvis handla om kvitto som en 
användare önskar spara kopplat till sitt utlägg. 
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1. Klicka på hamburgermenyn uppe till vänster och Välj Order

 
 

2. Sök fram ordern du vill lägga till bild på utlägg för 
3. Klicka på den röda pilen till höger för att öppna ordern 

 
 

4. Scrolla ner till expandern Utlägg 
5. Klicka på pluset för att registrera ett nytt utlägg eller öppna expandern och klicka på ett 

befintligt för redigering 

 
 

6. Om du registrerar ett nytt utlägg; Välj Utläggstyp och ange Pris 
7. Scrolla ner till Bilagor 
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8. Klicka på pluset för att bifoga bild till utlägget 

 
 

9. Välj Bildkälla 

 
 

10. Fota eller välj befintlig bild 
11. Din bifogade bild visas som miniatyrbild 

 
 

12. Klicka på Spara 

För att visa bilden i fullskärm, klicka på miniatyrbilden inne i utlägget 
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6.2 Avtal 

6.2.1 Nytt fält för ’Märkning’ 

Nytt fält för ‘Märkning’ på Avtal. Motsvarande fält finns sedan tidigare på Offert, Order och 
Kundfaktura. 

Innehållet i fältet följer med vid överföring till Order eller Kundfaktura. 

1. Navigera till Försäljning > Avtal. 

2. Öppna expandern Avtal. 
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3. Notera nytt fält för Märkning. 

 

 

6.3 Kundfakturor 

6.3.1 Spärr mot sparning av faktura med bf-datum i stängd period 

Vi har infört en spärr mot att spara kundfakturor där det angivna bokföringsdatumet infaller i en 
stängd period. Syftet med detta är att uppmärksamma användaren på att antingen öppna upp den 
valda perioden eller att justera bokföringsdatumet till en öppen period för att undvika förhinder när 
fakturan ska överföras till verifikat. 

 

 

6.3.2 Beräkning av förfallodatum från nästa månadsskifte 

En nyhet är att det nu finns möjlighet att ange betalningsvillkor där förfallodatum beräknas från 
nästkommande månadsskifte istället för från fakturadatum. 

1. Gå till Försäljning > Inställningar > Försäljning > Betalningsvillkor. 
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2. Klicka i checkboxen för Beräkning av betalningsvillkor från månadsskifte.

 

3. När Betalningsvillkor med checkboxen ibockad används på en kundfaktura beräknas 
förfallodatum som första dagen i nästa månad + antal i fältet Dagar. 

 

6.3.3 Ändra skattereduktionstyp för flera artikelrader 

Sedan en tid tillbaka är det möjligt att från Order byta skattereduktionstyp på flera artikelrader på 
samma gång. Nu lägger vi till samma funktionalitet från Kundfakturor för att möjliggöra justering av 
artikelrad med fel avdragstyp som upptäcks förs efter att ordern har förts över till faktura. 

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. 

 
 

3. Nu öppnas en dialog innehållandes de valda artikelraderna. I listan visas radernas befintliga 
skattereduktionstyp. 
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4. För att utföra ändringen väljer användaren en avdragstyp och klickar därefter på knappen 
Ändra avdragstyp 
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6.4 Order 

6.4.1 Ny ordertyp för serviceorder 

Många kunder som arbetar med både service- och entreprenadjobb har efterfrågat en ordertyp som 
avser servicejobb. Vi har därför utökat ordertyperna med ett nytt alternativ benämnt ‘Serviceorder’ 
och syftet är främst att kunna använda den nya typen som en filtreringsmöjlighet i orderlistan. Vid 
val av ‘Serviceorder’ visas samma expandrar och fält som när den befintliga typen ‘Projektorder’ 
används. 

 

 

6.4.2 Bifoga fil till Utlägg 

Nu finns det möjlighet att bifoga en fil till ett utlägg inifrån en order. Det kan exempelvis handla om 
ett kvitto som en användare önskar spara kopplat till sitt utlägg. 

1. Gå till Försäljning > Order > Ordrar 
2. Sök fram ordern du vill lägga till bild på utlägg för 
3. Öppna expandern ‘Utlägg’ 
4. Klicka på pennan eller dubbelklicka på befintligt utlägg för redigering (alternativt klicka på 

Nytt utlägg för att registrera ett nytt) 

 
 

5. Klicka på subexpandern Dokument 
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6. Klicka på Välj filer att ladda upp 

 
 

7. Välj fil via knappen Välj filer eller dra en fil till området för Drag och släpp filer här 
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8. Klicka på Ladda upp 

 
 

9. Klicka på Spara 

 
 

10. Gemet visar att utlägget har en bifogad fil 

 

För att visa den bifogade filen i full storlek 

1. Klicka på pennan för att redigera utlägget 
2. Klicka på Dokumentexpandern 
3. Klicka på filen 

 

6.5 Order/Offert/Avtal/Kundfaktura 

6.5.1 Kolumn för ’Anställdakategorier’ i dialogen Välj ägare 

Dialogen ‘Välj ägare’, som används när till exempel en order ska tilldelas en eller flera personer, har 
utökats med en ny kolumn för ‘Kategorier’. Kolumnen visar de kategorier som har angivits på en 
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användare/anställd och syftar till att det ska vara enkelt att filtrera fram alla användare som jobbar 
inom ett visst område. 

 

 

6.5.2 Er referens blank om Fakturareferens ej angiven på kundkortet 

Efter önskemål har vi ändrat så att fältet för Er referens på de olika underlagen (order, offert, avtal, 
kundfakturor) ska vara blank som default, såvida man inte har angivit något i fältet Fakturareferens 
på kundkortet. Tidigare har första kontaktpersonen på kundkortet angivits i detta läge. 

6.5.3 Högerställda belopp under expandern Konteringsrader 

Under expandern Konteringsrader på Order/Offert/Avtal/Kundfakturor: 

För att göra det lättare att följa siffrorna när man expanderar de grupperade raderna har vi sett till 
att alla belopp är högerställda, såväl de grupperade som de ogrupperade raderna. 
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6.5.4 Ny kolumn för Skattereduktionstyp på Artikelrader 

I början av året la vi till en funktion för att ändra skattereduktionstyp på flera artikelrader. För att 
man som användare snabbt ska kunna avstämma av om samtliga rader har korrekt typ har vi nu lagt 
till en kolumn för Skattereduktionstyp i listvyn för artikelrader på Order, Offert och Kundfaktura. 

Kolumnen är dold som default. Gör såhär för att lägga till den i listvyn för artikelrader: 

1. Navigera till Försäljning > Order > Order (eller Försäljning > Offert > Offerter eller Försäljning 
> Faktura > Fakturor) 

2. Öppna valfri order 
3. Klicka på expandern Artikelrader 
4. Klicka på hamburgermenyn uppe till höger 

 
 

5. Klicka på fliken för att välja kolumner och kryssa i Skattereduktionstyp 

 
 

6. Klicka i listvyn för artikelrader och dra din Skattereduktionstypskolumn till den plats du 
önskar se den 

 

 

6.6 Order till lön 

6.6.1 Ny inställning på avvikelseorsak 

En nyhet för alla Order till lön-kunder som inte använder klockslag vid tidrapportering är att det nu 
finns ett sätt för användare att styra om en tidrad ska placeras före schemastart eller efter 
schemaslut. Detta har implementerats i form av en ny inställning på avvikelseorsaker och innebär 
exempelvis att en användare kan registrera övertid på morgonen innan schemat ens har börjat för 
dagen. 
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• Inställningen återfinns via Personal > Inställningar > Tid > Avvikelseorsaker. Öppna valfri 
orsak och aktivera inställningen ‘Ange klockslag utanför schema’. 

 

• Om inställningen är aktiverad på en orsak synliggörs fälten ‘Från’ och ‘Till’ när orsaken 
används i dialogen för tidrapportering. I nedan exempel har den anställde schema från kl 
07:00, men i och med att klockslagen visas och är redigeringsbara är det nu möjligt att ange 
att arbetet har pågått från kl 05:00 till 07:00. 

 

• Funktionaliteten är implementerad både på webben och i appen. 

 

6.6.2 Indikation för tidrader som ej genererat löneunderlag 

För att enkelt kunna hitta och kontrollera tidrader med registrerad tid som inte har genererat något 
löneunderlag i HR-modulen markeras dessa numera med ett utropstecken på sidan Tidrapport. 

Dessa tidrader går även att filtrera fram utifrån ‘Löneunderlag saknas’ om användaren klickar på den 
gråa rutan högst upp i kolumnen. Kontrollera gärna att orsak och datum är korrekt om det visas ett 
utropstecken för en tidrad. 

 

 

6.6.3 Ny inställning för hantering av rast i Orderplaneringen 

En nyhet för alla Order till lön-kunder är att det nu finns möjlighet att visa utplanerade ordrar i ett 
sammanhållet block över dagen istället för att splittras upp utifrån ev. raster i schemat. Detta har 
implementerats i form av en ny inställning. 
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• Inställningen återfinns under Personal > Inställningar > Företagsinställningar > fliken 
Inställningar planering 

 

• Om inställningen är aktiverad och man planerar ut en order på en hel dag, visas det som ett 
sammanhållet block istället för ett före och ett efter lunchrast.
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6.7 Periodfakturering 

6.7.1 Kolumn för ’Interntext’ 

Modulen Periodfakturering har utökats med en ny kolumn benämnd ‘Interntext’. Kolumnen visar 
respektive orders interntext och är dold som standard. För att synliggöra kolumnen behöver den 
aktiveras under hamburgermenyn. 

 

 

 

6.8 Prishantering 

6.8.1 Import av nettoprislistor från Storel 

Nu finns det stöd för import av nettoprislistor från grossisten Storel. 

1. Navigera till Försäljning > Import > Prislistor. 

2. Välj filen som avser prislistan. 

3. Ange ‘StorelNetto’ som tillhandahållare. 

4. Klicka sedan på Importera. 
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5. Klart! 

 

 

6.8.2 Alla grossistprislistor valbara vid registrering av prisformler 

Vid registrering av prisformler är det numera möjligt att välja alla typer av inlästa prislistor, det vill 
säga både systemimporterade och egenimporterade. 

1. Navigera till Försäljning > Inställningar > Försäljning > Prisformler. 

2. Klicka på pluset för att skapa Ny prisformel. 

3. Öppna dropdownlistan för Grossistprislista. 

4. Notera att listan nu innehåller samtliga inlästa grossistprislistor. 

Syftet med detta är att prissättningen för alla artiklar, oavsett hur dess prislista har blivit inläst i 
SoftOne GO, ska kunna ta hänsyn till prisformler. 
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6.9 Tidrapportering 

6.9.1 Noteringsikon i dialog för tidrapportering 

Vi har utökat dialogen för tidrapportering med samma noteringsikon som återfinns i listan över 
tidrader på sidan Tidrapport och i redigeringsläget av en order. Anledningen är att användare på ett 
enklare sätt ska kunna skriva längre noteringar och även göra radbrytningar i dessa i samband med 
att de registrerar tid. 

1. Navigera till Försäljning > Projekt > Tidrapport. 

2. Registrera eller redigera en tidrad. 

3. Klicka på ikonen som föreställer ett papper. 
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4. Nu visas nedan dialog där det finns möjlighet att skriva en längre text. 

 

 

 

6.10  Artiklar 

6.10.1 Ny listkomponent 

Listorna på Artikelkortet under expandrarna Kontoinställningar, Lager, Översättningar och Statistik 
har migrerats till en ny listkomponent. Den nya komponenten innebär bättre prestanda och ett 
modernare gränssnitt. 

 

I samband med detta har vi från Artikelkortet under expandern Lager även tagit bort listan 
Transaktioner. (Information om lagertransaktioner finns fortsatt att hitta under Försäljning > Lager > 
Saldo och i rapporten Lagerhistoriklista). 

Listan Konteringsinställningar återfinns på flera ställen i GO och har migrerats till ny listkomponent 
på samtliga: 

• Artikel 
• Projekt 
• Kund 
• Utlägg 
• Avskrivningsmallar 
• Inventarier 
• Leverantör 
• Tidattest 
• Anställd 
• Lön 
• Schema 
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6.11  EDI 

6.11.1 EDI-import: Periodfilter för Stängda ordrar och lev.fakturor 

På sidan för EDI-import (Försäljning > Import > EDI) har vi lagt till periodfilter på flikarna Stängda 
ordrar och Stängda lev.fakturor på  för att korta ner långa laddtider 

 

6.11.2 Borttag av prissättningsalternativ som inte används 

Under Försäljning > Inställningar > Grossister > EDI) har vi tagit bort prissättningsalternativ som inte 
lägre används
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7. Projekt 
 

7.1  Projektlista 

7.1.1 Budgetera på olika kostnadsslag 

Våra användare har under en tid efterfrågat möjligheten att få en mer specificerad kostnadsindelning 
i sina projekt. Tidigare har vi endast erbjudit föredelning på de två typerna ‘Kostnader personal’ och 
‘Kostnader material’, men för några releaser sedan släpptes funktionalitet för att visa detaljerad 
information utifrån kostnadsslag på sidan Projektöversikt. Nu har vi även implementerat budgetering 
på olika kostnadsslag, i stället för att enbart kunna utföra en budget på de två standardtyperna. 

 
Nyheter för expandern Projektbudget 

• Budgeten i redigeringsläget av ett projekt har fått ett nytt utseende i tabellform, vilket ger en 
bättre översikt än tidigare layout 

• Det går att lägga till rader för olika kostnadsslag under ‘Kostnader personal’ och ‘Kostnader 
material’ och detta indikerar att användaren önskar bryta ned kostnaderna i mindre grupper 
på berört projekt 

 
Ange budget på huvudnivå 

1. Klicka på pennan för den huvudnivå som budgeten ska uppdateras för, exempelvis Intäkter 
personal. Detta motsvarar projektbudgetens tidigare funktionalitet. 
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2. Nu visas nedan dialog. Ange värden för budget och eventuellt ingående balans. Klicka sedan 
på OK. 

 

 
Ange budget på olika kostnadsslag 

1. Klicka på plustecknet för den typ som budgeten ska uppdateras för, exempelvis Kostnader 
material. Detta sätt används om budgeten för projektet ska utföras på en mer detaljerad 
nivå. 

 

2. Nu visas nedan dialog. I rullgardinsmenyn ‘Kostnadsslag’ finns företagets upplagda 
materialkoder (Kostnader material) respektive debiteringstyper (Kostnader personal). Välj ett 
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kostnadsslag, mata in budgeterad kostnad och klicka sedan på OK. 

 

3. Klicka på pilen till vänster om Kostnader material för att synliggöra budgetraden för valt 
kostnadsslag. 

 

 
Uppföljning 

• Nedan visas ett exempel där vi har angivit en budgeterad kostnad på 20 000 kr för Armaturer 
samt 30 000 kr för Installationsrör. 

 

• För att ta tillvara på denna detaljerade budgetering på sidan Projektöversikt behöver 
användaren kryssa i ‘Visa detaljerad information’. Det är även lämpligt att gruppera 
kolumnerna på Typ och Kostnadsslag för att få fram en jämförelse mellan budget och utfall 
per kostnadsslag. Nedan visas budgeterade kostnader för Armaturer respektive 
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Installationsrör och det är enkelt att jämföra dessa med utfallen. 

 

 
Summering 

Längst ned under expandern Projektbudget visas en summering av budgeterade intäkter och 
kostnader. Summeringen uppdateras löpande vid justering av budgeten och ger användaren en tydlig 
överblick. 

 

 

 


