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Dasicon Nyhetsbrev 
Nyheter och uppdateringar i Dasicon v2.5.65 Dasicon Tid v1.1.25 

 
I detta nyhetsbrev presenteras nya uppdateringar gällande Dasicin 
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Dasicon Nyhetsbrev 
- Det senaste i Dasicon 

Dasiconupdate 

För att ta del av ändringarna i detta dokument måste nya uppdateringar hämtas via Da-

siconupdate. 

Gå in på www.prodtime.se 

Välj Dasicon under Produktsida. 

Därefter, starta Dasiconupdate. Se till att Dasicon är nedstängt. 

Programmet hämtar ner uppdateringar till rätt mapp. 

 

Kör på samtliga klienter, eller kopiera Dasicon.exe och Dasicon_Tid.exe från servermapp till kli-

entmapp. 
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Nya ikoner i menyn 

Ikonerna i menyn är utbytta och genväg för Teamviewer har även tillkommit. 

Teamviewer används för att underlätta support gällande Dasicon i form av fjärrstyrning. 
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Kalkyl 

Följande justeringar har skett i kalkylmodulen. 

• Decimaler på utskrifter. Visar numera inga decimaler. 

• Sök kalkyl. 

I menyn till höger om ”Kalkyler” finns nu ”Kalkylsökning”. 

Visar en lista med alla pågående kalkyler. 

Dubbelklicka i listan så öppnas kalkylen. 
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Kalkyl 

Följande justeringar har skett i kalkylmodulen. 

• Lägga in tid på kalkyl. 

Nu kan man registrera nedlagd tid på en kalkyl. 

Det görs via knappen ”Tid kalkyl”, finns bland övriga knappar till höger. 

Detta är enbart manuell registrering för att hålla koll på vad en kalkyl kostat er.  

OBS! För tillfället ingen koppling mot Dasicon Tid. 
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Order 

Följande justeringar har skett i ordermodulen. 

• Markera alla tidrapporteringar som ok. 

I order-rapp kan man nu godkänna samtliga tider som är rapporterade. 

Tryck på knappen ”Tider ok” så sätts alla raderna som okej. 

 

 

 

 

 

• Utskrift Tillbud 

Ny utskrift kallad tillbud nås under utskrift blankett på order.. 

 

• Ordersökning. 

Här kan man numera söka på både ”pågående order”, ”slutrapporterade, ej slutfakture-

rade” och ”arbetsorder utförd”. Denna lista går även att skriva ut. 
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Tid 

Följande justeringar har skett i tidsmodulen. 

• Ta med person på rapporterad tid 

När en person lägger in rapporterad tid på en order, kan man nu välja att kopiera tiden till 

ett annat anställningsnummer. 

Observera att ingen kontroll görs ifall personen har en registrerad tid samtidigt. 

Högerklicka på raden. 

 

 

 

 

 

• Varnar vid rapportering av slutfakturerad order. 

Om man lägger tid på slutfakturerad order, ges meddelande om detta. 
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Tid 

Följande justeringar har skett i tidsmodulen. 

• Ny ordernoteringstyp 

En noteringstyp som gör så att noteringen visas på order och debiteringsunderlag. 

  

Gå först in i inställningar och lägg upp en ny noteringstyp kallad orderapportering. 

Välj ”TID och ORDERRAPP” i ”spara notering i”. 

Där noteringar läggs in finns nu en ny typ att välja på. 

Skriv in ordernr och välj din nya noteringstyp. 

 

 

 

 

 

 

 

Dasicon Nyhetsbrev 
- Det senaste i Dasicon 


