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Prodtime Nyhetsbrev
- Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0

Tips!
Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime
Manual.

Prodtime Nyhetsbrev
- Det senaste i Prodtime

Nya programknappar och alternativ meny
Prodtimes standardknappar har uppdaterats med nya ikoner.
Loggorna ser liknande ut och ligger på samma plats sedan tidigare.
För att uppdatera menyn så kontakta oss. Den ligger inte med i LiveUpdate.
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Artikelinfo med mer funktionalitet och nytt utseende
Artikelinfo(I) har nytt utseende med fler funktioner.
Under de olika flikarna visas nu mer information.
Information om lager, artikelstatistik, tider och ingår i har flyttats in här vilket gör att informationen
nu finns samlat på ett ställe.
Artikelinfo kommer man åt i de flesta modulerna i Prodtime.
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Lägg till flera artiklar i följd från sökfönstret
Prodtimes sökfönster kommer med en ny inställning vid hantering av artiklar i struktur.
Välj artikelnr och bekräfta med Enter, artikeln läggs till i strukturen men sökfönstret ligger kvar.
Det går att alltså att lägga till flera artiklar i rad utan att stänga och öppna sökfönstret på nytt.
När sista artikeln läggs till, dubbelklicka så stängs fönstret. Eller tryck på Avbryt för att stänga.
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Nya sökfunktioner
Sökfönstret har fått nytt utseende och nya funktioner. Läs nedan vad som kan göras.
Koppla = F2 : Markera en kolumn så visas t.ex dess order i fönstret bakom.
Sök med ruta = F3 : Markera kolumn. Tryck F3 så visas en sökruta där man kan skriva och klistra in text.
Bekräfta sökningen med Enter.
Sortera kolumn = F4 : Sorterar om den kolumn du står i.
Filter = F5 : Öppnar upp så du kan skapa filter.
Sök innehåller/filtrera = F6 (nytt) : Markera kolumn. Sök värde som innehåller t.ex i en benämning. Bekräfta med
Enter för att söka. Filtrerar bort det som inte ger resultat.
Sök innehåller/filtrera alla kolumner = F7 (nytt): Fungerar som F6, men söker i alla kolumner. Bekräfta med Enter
för att söka. Filtrerar bort det som inte ger resultat.
Återställ sökning = F8 : Återställer filtreringen

Inställningar och alternativ i sökfönstret
Prodtimes sökfönster kan nu ges egna inställningar. Högst upp till vänster visas Alternativ. Tryck ut listan.
Spara kolumnordning: Kolumner i sökfönstret kan flyttas till valfri placering. För att spara dessa inställningar välj
detta alternativ.
Visa alla kolumner: Om en kolumn saknas i sökfönstret, så hämtar detta alternativet fram och visar alla kolumner
Autosize kolumnbredd: Ger alla kolumner den storlek som behövs för att all information skall kunna visas.
Inställningar: Följande inställningar kan ges till sökfönstret:
1. Sökkolumn: När programmet startas sätts denna kolumn i fokus för att kunna söka direkt.
2. Söktyp: Grid (öppnar fönstret som vanligt), Ruta ( samma som F3 ovan), Innehåller (samma som
F6 ovan), Hela (samma som F7ovan)
3. Öppna sida vid sida: Sökfönstret öppnar med valet Koppla och sida vid sida.
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Ange filter i sökfönstret till alla
En nyhet är att filter som läggs upp, kan läggas upp för alla användare i Prodtime.
Spara filtret som vanligt, en fråga om filtret skall sparas för alla användare ges.

Överblick i strukturen
En snabb överblick hela vägen i en struktur fås genom

i artikelregistret.

Denna visar översta nivå, dess operationer och vandrar sedan vidare ner i strukturen.
Antal, saldo och stycktider visas.

Prodtime föreslår artikelnummer
I artikelregistret har det tillkommit en funktion som föreslår vilket artikelnummer du är ute
efter. Börjar man skriva en del av artikelnumret i fältet så föreslår Prodtime vilket det
skulle kunna vara.
Om du har en artikel som heter 01-1546 och du börjar skriva 01– så kommer Prodtime
fylla i hela artikelnumret. Trycker man då Enter så hämtas artikeln. Föreslår Prodtime fel
artikelnummer, så fortsätter man skriva tills det blir rätt. Snabbt och smidigt.

Prodtime AB - Fabriksgatan 4 LIDKÖPING - 0510-260 70 - info@prodtime.se - www.prodtime.se

6

Prodtime Nyhetsbrev
- Det senaste i Prodtime

Skriv ut fakturor som inte skrivits ut

Skriv ut fakturor på samma datum

Ny knapp i Faktura,

Håll ner ALT och tryck på

. Här återfinns de faktu-

.

ror som inte skrivits ut i Prodtime.

En ruta visas där datum anges. Programmet

Genom att enkelt kryssa för de fakturor som

kommer lägga till fakturor med det angivna

skall skrivas ut. Dessa läggs till i utskriftskön.

datumet i utskriftskön.

Det går också ta bort fakturor i listan.

Periodiseringar i Redovisning

Nya momskoder för import

Prodtime kan numera erbjuda periodiseringar

Nyhet 2015 är att importmoms skall redovi-

för leverantörsfakturor och verifikat.

sas till Skatteverket och ingå i momsrappor-

I kontoplanen ställs information in huruvida ett

ten. Nya momskoder är 50 (block H) och

konto är ett periodiseringskonto.

60, 61 & 62 (block I)

När detta kontot används i kontering föreslår
programmet att en periodisering skall läggas

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

upp.
I Redovisning skapas sedan verifikaten för
dessa periodiseringar.
Läs mer i manualen.
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Koppla och jämför inköp mot en leverantörsfaktura
Följande kommer inte som standard.
Kontakta Prodtime för mer information.

När en leverantörsfaktura skapas har man möjligheten att lägga in ett eller flera inköp och jämföra mot. Observera att programmet förutsätter att inköpet är inlevererat, eftersom det är
detta som programmet jämför mot.
Det syns tydligt vad som är inlevererat och inte kopplat mot en faktura och tvärtom. Knappa in
antal och ev. pris för varje artikel beroende på vad som står på levfakturan. Jämför sedan summan som Prodtime räknar ut och denna bör stämma överens.
Sedan när leverantörsfakturan är skapad kan man ifrån inköpet se vilken eller vilka leverantörsfakturor som är kopplade. Direkt ifrån inköpet kan man öppna detta och se hur man exakt hur
det är kopplar , kontering på levfaktura samt orginalfakturan som pdf.
Man kan också plocka upp leverantörsfakturan ifrån reskontran och därifrån se hur och vilka,
eller vilket, inköp man kopplat.
Se bilder på nästa sida.

Prodtime AB - Fabriksgatan 4 LIDKÖPING - 0510-260 70 - info@prodtime.se - www.prodtime.se

8

Prodtime Nyhetsbrev
- Övriga funktioner i Prodtime

Koppla och jämför inköp mot en leverantörsfaktura
Se förklaring på föregående sida.

2. När man väl har kopplat inköp kan man efteråt kontrollera kontering och kopplat inköp.

1. När man skapar en levfaktura kan man koppla
inköp.
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