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Ditt program är nu uppdaterat med flera nya funktioner som vi hoppas att du som
användare ska få stor nytta av.
Nytt i Bokföringen:
• Kontoavstämning – en enkel funktion för att stämma av exempelvis ditt bankkonto utifrån ditt
bankkontoutdrag och det som finns registrerat i bokföringen.
• Periodisering – att periodisera kan vara användbart om du har återkommande kostnader och/eller intäkter som ligger i ett fast tidsintervall. Resultatet blir rättvisare då kostnaderna tas upp då de
faktiskt förbrukas och intäkterna då de faktiskt intjänas. Du kan periodisera verifikationer, leverantörsfakturor och kundfakturor över flera år.
Nytt i Leverantörsfakturering:
• Skicka och ta emot utbetalningsfiler (LB) – ett enkelt sätt att förenkla hanteringen kring betalning
av dina leverantörsfakturor är att skicka en fil till din bank med de fakturor som du vill betala just då.
När de är betalda får du tillbaka filen och läser in den i programmet och betalningarna kan bokföras.
• Matchning av utbetalningar – om uppgifter kring betalningen stämmer vid inläsningen kommer
betalningarna att matchas automatiskt och du behöver endast bekräfta att de ska bokföras.
• Periodisering – se ovan under Bokföring.
Nytt i Kundfakturering:
• Påminnelsehantering – är bra för kassaflödet. Om dina kunder inte betalar i tid så kan du skicka en
påminnelse att de har en obetald faktura hos dig. Du väljer själv om du vill lägga på en påminnelseavgift och hur många dagar fakturan ska ha förfallit med. Om du vill skicka fler än en påminnelse
kan du välja hur många dagar det ska vara mellan dessa.
• Ta emot inbetalningsfiler (BgMax) – ett enkelt sätt att hantera dina kunders inbetalningar är att
använda tjänsten Bankgiro Inbetalningar. Filen kan du läsa in i programmet och direkt bokföra de
betalningarna du har fått från dina kunder.
• Matchning av inbetalningar – om uppgifterna kring inbetalningen stämmer vid inläsningen kommer de att matchas automatiskt och du kan bekräfta att de ska bokföras.
• Periodisering – Se ovan under Bokföring.
Det finns också några nya rapporter:
• Resultatrapport 12 månader – utöver den vanliga resultatrapporten finns det nu även en
rapport som listar resultatet på ett överskådligt sätt per månad.
• Kundreskontralista – den här rapporten är användbar när du vill se vilka kundfakturor du har i din
reskontra som är obetalda. Du kan även välja att visa dem som är bokförda, delbetalda och/eller
slutbetalda.
• Leverantörsreskontralista – den här rapporten visar vilka leverantörsfakturor du har i din reskontra
som är obetalda. Du kan även välja att visa dem som är delbetalda och/eller slutbetalda.
Har du några frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss på
support@cloudofsweden.se eller 0470-33 96 00
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