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Välj vilka kolumner som skall vara synliga i sökfönstret 

Prodtimes sökfönster kommer med en ny inställning där man kan ställa in vilka kolumner som 

skall synas. 

Ta fram sök och tryck på Alternativ som visas uppe till vänster. Välj sedan ”Stäng/visa synliga 

kolumner”. 

Kryssa för kolumner som skall synas respektive inte synas. Välj sedan alternativ igen och 

”Stäng/visa synliga kolumner”. 
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Reservationer och arbetskort samlat på en plats i Tillverkningsorder 

Via          i Tillverkningsorder nås information så som reserverat material, arbetskort, materialbe-

hov, inrapporterad tid och kopplade inköp. Det går också att redigera uttaget material, lägga 

tillbaka material på lager och ändra inrapporterat antal. 

 

Denna knapp ersätter alltså arbetskort och materialreservationer och samlar allt på ett ställe 

med ett fliksystem där varje del är uppdelat för sig. 

Mer att läsa finns i manualen. 
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Skapa inköp utifrån leverantörens artiklar 

Nås via leverantörsregistret eller ifrån inköp. En lista som visar alla leverantörens artiklar och uti-

från denna kan man välja artiklar och skapa inköp. 
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Egen kolumnordning 

Det går nu att ange vilken ordning man vill se kolumnerna i offert, order, fakturering, tillverk-

ning , inköp och artikel. 

Ta upp den programdel det gäller och högerklicka på versionsnumret längst ner till vänster. 

Välj ”Flytta kolumner”. 

 

Sedan är det bara att dra och släppa kolumnen till rätt position. Avsluta med att högerklicka 

på versionsnumret och spara. 
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Registrera inbetalningar via lista 

Numera går det att registrera flera inbetalningar samtidigt. 

Ta upp faktura/reskontra och tryck på knappen IL (Inbetalningslista) som visas högst upp. 

Börja med att ange inbetalningsdatum och betalsätt. 

Sedan knappar man in faktura för faktura och ändrar om inbetalt belopp skiljer sig. 

 

Det går också härifrån ändra konteringen genom att trycka på knappen för kontering för re-

spektive faktura. 
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Momskontroll i Redovisning 

I Redovisning och ”Visa momsrapport” finns nu även valet Momskontroll. 

Visar beräknad och redovisad moms och ifall några avvikelser finns i programmet. 
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