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Liveupdate 

Senaste versionen av Liveupdate finner ni på hemsidan. 

Länk i nyheten ”Uppdatering av Prodtime Affärssystem 2018v1” 

 

Rekommenderat att alla användare har stängt ner Prodtime innan uppdatering hämtas. 

Det räcker att en användare har laddat hem uppdateringarna. 

 

För att få hem uppdateringarna som presenteras i detta dokument, välj ”Alla” i bilden ne-

dan. 
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Betalningsvillkor med koder 

Betalningsvillkor kan nu anges som koder: 

Dx= I dagar, där x är antalet.  

Sx = Sista dagen i månaden, där x är antalet månader. 

Mx= Nästkommande månad, där x är dagen.  

Koder kan också kombineras. 

Förklaring till hur dessa koder används hittar ni i ? uppe i vänstra hörnet. 

 

System 
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Mailtexter 

Via System —> System —> fliken Textregister kan man ange en standardtext för mail. 

Det går att ange olika texter för offert, kundorder, följesedel, faktura och inköp. 

(Fungerar endast med Outlook) 

System 
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Valbara standardtexter 

Via System —> System —> fliken Textregister kan man ange valbara texter för varje typ, som 

sedan kan väljas när t.ex. en ny order skapas. 

Ange för språk. 

 

Vid t.ex. order. Högerklicka i gridden. Välj ”Infoga valbar standardtext”. Markera de texter 

du vill ha och välj spara. 

System 
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Programinställningar 

Via System —> System —> fliken Programinställningar finns en del inställningar att göra. Listan 

med inställningar kommer att utökas. Här kan du bl.a. ändra systemets dröjsmålsränta & 

ställa in bokföring.  

 

Tryck på inställningens rubrik för med information vad inställningen gör. 

 

System 
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Kund-, leverantör- & artikelregister 

Kund/Lev.information för respektive typ; offert, order osv... 

Längst ner i kund/leverantörsregistrets visas nu statistik för vald kund/leverantör.  

Denna information ersätter tidigare information under knappen  

Samma knapp döljer nu istället informationen om så önskas. 

Med i ”Tips” gällande GDPR. 
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Excelexport ifrån artikelinfo 

Tryck på Excel-knappen. 

Om en flik innehåller flera gridar med re-

sultat, exporteras markerad grid till Excel. 

 

 

Kund-, leverantör- & artikelregister 

Lagerinfo vid sök på artiklar 

I sök på artiklar visas nu saldo, reserve-

rat, beställt  och disponibla. 

Kolumnerna kan behöva läggas till i  

Alternativ, Visa/ändra synliga kolumner. 

 

Senast använd vid sök på kun-

der/leverantörer 

I sök på kunder/leverantörer visas nu sen-

ast använd.  

Kolumnerna kan behöva läggas till i  

Alternativ, Visa/ändra synliga kolumner. 

Listan kan exporteras till Excel och på så 

vis filtreras ut. 

Om du har sparade filter, behöver du 

välja filtret, ta fram kolumnerna och spara 

om filtret. 

 Med i ”Tips” gällande GDPR. 

 

Flytta kund/leverantör 

Tryck på knappen ”Kopiera”. Här går det 

flytta kund/leverantör. 

Fråga ges om numret skall bytas. 

 

Fält-sök på artikelnr 

Likt kundnr kan man nu börja skriva be-

nämning i artikelnr-fältet. Programmet lis-

tar de som innehåller benämningen. Pil 

nedåt, välj och bekräfta med Enter. 
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Skapa e-post per referens/Utskick 

Det går att designa ett mail i Outlook för att sedan göra utskick till referenser. 

Både referenser och kunder/leverantörer kan markeras i olika kategorier och på sätt endast 

göra utskick till de som berörs. 

 

Öppna kund/leverantörsregistret och tryck på referenser, utan att välja någon kund/

leverantör. 

Programmet listar då alla referenser i systemet. 

Med i ”Tips” gällande GDPR. 

 

Via så kan man välja olika kunder och filtrera huruvida man vill. 

”Dra och släpp” mailet i fältet och tryck på mailikonen för att skicka. 

 

 

Kund- & leverantörsregister 
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Justera saldo per datum för tidsackumulatorer 

I ändra tider kan man nu justera saldo per datum för tidsackumulatorer (kompbank, AFK, flex-

bank, semester osv…). 

Ta upp dag, person och tryck på knappen A. 

Ange ackumulator och nytt saldo. 

 

 

 

Sortera på namn i Översikt 

I översiktsbilden går det nu sortera i 

namnordning istället för anstnr. 

Översikt/Ändra tider 

Summering i Översikt 

Efter vald period visas summering av tider.  
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Spara urvalsmallar vid inventeringslista & förslag 

Högerklicka i urvalsgriden och du kan spara, välja och ta bort sparade urval. 

Gör urval i listan, högerklicka och ta spara. Ge mallen ett namn. 

Sedan kan man högerklicka, välja urval och bekräfta vilket val så hämtas urvalen in. 

Fungerar i inventeringslista & förslag. 

 

 

 

Exportera och importera från Excel vid inventeringslista 

Bland huvudknapparna finns nu två Excel-knappar; en för export och en för import. 

Vid export så sparas filen lokalt på datorn. 

Vid import läses listan in, där man angivit saldo. Ange inventeringsdatum och spara. 

OBS! Feta kolumner uppdaterar information angående inventering och artikel. 

Lager 
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In- & utbetalningar 

Inbetalningar och utbetalningar kan nu göras på ett enkelt sätt och jämföra summor angivna 

i Prodtime kontra bankens specifikation.  

Betalningar i annan valuta har även förenklats. 

 

Det går via reskontra, ange betalningsdatum, betalsätt, inbetalt belopp för att sedan kryssa i 

de betalda fakturorna. Summorna jämförs. Tryck därefter på spara så visas in/

utbetalningsformen som tidigare. 

 

Det går också bra att göra som tidigare. 

Faktura, Kund- & levreskontra 
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In- & utbetalningar 

Fälten är flyttade från nedkant i bild. Utseendet är densamma för in/utbetalningar. 

Vid annan valuta än systemvaluta, går det att ange kursen för betalfilen. Programmet räknar 

då ut kursdiff för varje faktura. 

 

Det går att ange totalt belopp som blivit betalt, enl. bankens specifikation och jämföra detta 

mot Prodtimes belopp och se ev. diff. Det går då att räkna fram en kursdiff. 

 

 

Det går att se kontering för specifik faktura eller för hela betalfilen. 

Det går också bra att göra som tidigare. 

Faktura, Kund- & levreskontra 
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Urval i reskontra 

Urvalsbilden i reskontrorna har ändrat utse-

ende. 

Obetalda & betalda väljs numera i en lista. 

”Status för datum” heter numera 

”Reskontra per datum”. 

I Kund/Leverantör kan man nu enkelt söka 

på en del av namnet.  

 

Grundkonto 

Grundkontobilden i kontering är numera 

uppdelad i kategorier. 

 

 

 

 

Faktura, Kund- & levreskontra 

Söka i bokföringsjournaler  

Tryck för förstoringsglaset under bokföringsunderlag. 

Sök fram journal/faktura och dubbelklicka så visas hela dess journal 

 

Fakturera utleverans 

I fakturera utleverans kan man numera filtrera ut listan om man vet ordernr. 

Skriv ordernr i fältet, så filtreras listan. 

Ta bort ordernr och hela listan visas igen. 
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Redigera ett registrerat löpnummer 

I bilden där nya löpnummer registreras, kan man numera även ta upp ett befintligt för att re-

digera. Uppe till höger visas även de tre senaste registrerade löpnumren. 

Knappa in löpnummer i fältet Löpnummer. 

Flikar finns för att ändra/se kopplade inköp och se konteringen. 

 

Det går att ändra belopp, fakturadatum, förfallodatum osv.  

När man sparar visas konteringsbilden, likt tidigare. 

 

 

Lev.reskontra 
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Lev.reskontra 

Boka diff mellan inköp och lev.faktura 
Kräver koppla inköp mot lev.faktura 

Du kan boka diff mellan inköp och lev.faktra på ett övrigt kostnadskonto för att matcha in-

köp korrekt. 

Det kan t.ex. vara emballgekostnader och ställkostnader som är med på fakturan, men inte 

på ditt inköp. 

Dubbelklicka i rutan Övr kostnad så sätts denna utifrån diffen. 

 

Du kan också boka frakt och avrundning på egna konton, detta ställer du in i kontoplane un-

der grundkonton. 

Justera kostnadskonto vid attestering 
Kräver tillägget ”Lev.faktura attestering” 

Om du använder lev. fakturaattestering i Prodtime kan du nu ändra kostnadskontot i atteste-

ringsbilden. 

Tryck på konteringsknappen. 
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Söka i alla serier och filtrera 

Kräver bokföringsår med seriehantering. 

 

Vid sök på verifikat, kan man nu välja att söka i samtliga serier eller att enbart söka i vald  

serie. Välj serie enl. bilden nedan. 

 

 

Redovisning 
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Exportera SIE-fil 

Vid export av SIE-fil kan man numera välja att exportera fr.o.m & t.o.m en period, verifikat 

och serie. 

Ändras inte period, verifikat eller om serier är ”Alla”, så exporteras hela bokf. året som tidi-

gare. 

Redovisning 
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Sammanställning reskontra & huvudbok 

Under redovisning & verifikat kommer man åt sammanställning via  

Denna del har nu utvecklats. 

Dubbelklicka på ev. diff för kund– respektive lev.reskontra. 

Programmet öppnar då en Excel-fil där summor för huvudbok jämförs mot reskontra dag för 

dag. 

 

 

 

Redovisning 
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Kundorder 

 

Orderstatistik 
Denna del kräver tillägget ”Försäljningsstatistik”. 

 

Visar orderingång och värde som skall levereras per vecka. 
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Tillverkning 

 

Rapporteringsstatus på tillverkningsorder 

I tillverkningsorderstatus (”kugghjulet”) visas nu tillverkningsartiklarnas status för operationer. 

Denna bild visas också i leveransplan, planering & körplan, för er som har det tillägget. 

 

Håll musen över respektive operation/prodgrupp så visas mer information. 
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Körplan/Planering/Beläggning/Rapportering 

Kräver tilläggen ”Körplan” och ”Rapportering” 

Rapporteringsinställningar per operation & produktionsgrupp 

Här kan man knyta operationer till produktionsgrupper och ställa in olika inställningar för hur 

dessa skall rapporteras. 

T.ex. kan man ställa in att ingen tid behöver tas, utan att man kan avsluta operationen di-

Verklig beläggning utifrån rapporteringar 

Nås via produktionsuppföljning. 

Här kan man jämföra planerad produktionstid, mot verklig stämplad tid. 
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Körplan/Planering/Beläggning/Rapportering 

Kräver tilläggen ”Körplan” och ”Rapportering” 

Beläggning via kundorder 

Via beläggningsknappen till höger i kundorder, visas beläggningen av tvorder. 

Detta är en snabbgenväg till beläggning. 
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Försäljningsstatistik 

På ett mer avancerat sätt kunna ta ut försäljningsstatistik grupperat per månad och år. 

Statistiken innefattar orderstock, statistik på offert, kundorder, utleveranser och fakturor.  

 

Inköpsstatistik 

Nu finns även ”försäljningsstatistik”-delen för inköp. 

Fungerar på samma sätt. 

 

Körplan, planering & rapportering 

Innehåller bl.a. planeringslistor för produktion, beläggning & rapporteringsdel i lista för per-

sonalen. 

Med t.ex. åtkomst till länkade dokument, status på tillverkningsorder och var denna befin-

ner sig i produktionsprocessen får man en fullständig kontroll utan onödiga utskrivna pap-

per. 

 

Lev.faktura attestering 

Med attestering av lev.fakturor samt koppla inköp mot lev.faktura är det är enkelt att ju-

stera priser och ange korrekt inköpskonto. Är lev.fakturan kopplad som en bild/pdf, går 

denna också att se. Ni slipper låta papperna vandra runt.  

 

E-faktura 

Prodtime erbjuder möjlighet att kunna skicka E-fakturor till kunder.  

Kontakta oss för mer information. 

 

 

Tillägg & tjänster 
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Tips & funktioner 

Inloggning och uppsättning av menyer 

Det går att få lösenordsbaserad inloggning i systemet och på ett enkelt sätt designa upp 

olika menyer för olika användare. Detta för att kunna styra vilka användare som skall 

komma åt vad i systemet. 

Kontakta Prodtime för att aktivera detta. 

 

Referenser 

Det går att ta ut hela systemets referenser för kunder respektive leverantörer och expor-

tera till Excel. 

Tänk på ev. uppgifter angående referenser kan vara sparat på order/inköp specifik för Er 

version av Prodtime. 

 

Kund/Leverantör 

Det går att se när kund/leverantör senast användes i systemet via sök på kund/

leverantörer. Inaktivering finns för kunder & leverantörer. 

Det går att flytta kundnr och leverantörer till nya nummer, t.ex. ifall kundnr har använts 

som telefonnr. 

I nya kund/lev-info går det snabbt att se information på respektive offert, order osv…  

Här visas även senast använd för vald kund/leverantör.  

 

Inaktivera och ta bort personalinformation 

Angående anställda som slutat, så kan man anonymisera personen genom att i personal-

registret låta anstnr vara kvar, men rensa övriga uppgifter. 

Då ligger efterkalkylstider på tillverkningsorder/artikel kvar. 

Anstnr kan inaktiveras. 

 

 

 

GDPR — Tips och nyheter i programmet 
En del av nedan nämnda tips kräver att Prodtime uppdaterats enl. detta dokument.  
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Tips & funktioner 

Lagrade utskrifter 

Programmet sparar gjorda utskrifter av offerter, order, inköp och fakturor i datamappen 

för Prodtime på er server. 

 

Husarbete/ROT 

För er som behandlar husarbete/ROT i programmet, så finns en rensningsfunktion för histo-

rik i ”Uppföljning husarbete”.  

Listar alla personer som har ansökningar för ROT. Pågående ansökningar listas/rensas inte. 

GDPR — Tips och nyheter i programmet 
En del av nedan nämnda tips kräver att Prodtime uppdaterats enl. detta dokument.  


