
 

Prodtime version 2022 

Nu har vi släppt en ny version av Prodtime. Nedan finns kortfattade beskrivningar av vad den nya 
versionen innehåller. 
Uppdateringar görs via Liveupdate som finns i menyn under System. 
Det är rekommenderat att köra den senaste versionen av Liveupdate som ni kan ladda ned här 
http://www.prodtime.se/wp-content/uploads/filer/lupdate.exe 
 

1. Faktura 
- Sök utbetalningar. Listan har funnits sedan tidigare men nytt är att man kan återställa 
inbetalningar därifrån. Öppna upp den och välj sedan Ta bort. En kontroll görs om man får 
göra detta.  
- Återrapporteringsfil enligt ny standard. Vi har stöd för detta sedan tidigare. Är det en tjänst 
ni inte har idag så kontakta oss så visar vi hur det går till med automatisk återrapportering av 
inbetalningar. 
- Visa restbelopp och betald summa med bakgrundsfärg beroende på status. 
 

2. Leverantörsfaktura 
- Vi har ändrat hanteringen av kontering av leverantörsfaktura. Tidigare har konteringsrutan 
visats vi Spara. Nu visas och ändras konteringen direkt i fönstret vid 
leverantörsfakturaregistreringen. Det här är en funktion som måste aktiveras. Det görs via 
System -> Inställningar. 
- Vi har flera nya funktioner med bland annat möjlighet att bokföra leverantörsfakturor mot 
lagerkontot. Det finns även funktioner för att hantera s.k. varor på väg. Dessa funktioner är 
inte aktiverade som standard. Kan det här vara något som kan passa er så kontakta oss. 
- Inköpskonto på artikel. Vi har nu stöd för att konto kan hämtas från artikel när man kopplar 
inköp till leverantörsfaktura. Det är ett nytt fält på artikel som behöver tas fram. Kontakta oss 
om ni vill ha möjlighet att göra detta. 
- Hantering av nya betalfiler. Det här är en uppdatering som funnits ett tag. Men vi påminner 
om att vi har stöd för det. Flera banker har redan gått över till det här medan andra 
fortfarande stöder s.k. LB-filer. Det är dock en tidsfråga tills även de stänger ned den 
tjänsten. 
- Lista över samtliga leverantörsfakturadokument. I menyn under Bokföring finns 
”Leverantörsfakturadokument”. Där kan man söka upp alla kopplade dokument. Dessa kan 
öppnas men även markeras och skapa en komprimerad mapp som exempelvis kan skickas till 
revisorn. 
- Söka och återställa betalningar. Vi har egna listor över utbetalningar och skickade 
betalningar. Under Bokföring finns ”Sök utbetalningar” samt ”Sök skickade betalningar”. Nytt 
är där att man kan återställa dessa därifrån. Exempelvis om en skickad fil behöver göras om 
så kan man återställa dessa därifrån. Öppna upp betalningen och välj ta bort. 
- Funktioner för e-fakturor. Vi har stöd för mottagning av e-faktura. I tjänsten finns även 
möjlighet att få övriga fakturor tolkade. Kontakta oss för mer information. 
 

3. Offert 
- Flik logg. Vi loggar allt fler saker i programmet. För en specifik order man kan se dessa 
under flik Logg. Det kan bland annat vara när utskrift gjorts. 
 



 

4. Kundorder 
- Flik logg. Vi loggar allt fler saker i programmet. För en specifik order man kan se dessa 
under flik Logg. Det kan bland annat vara när utskrift gjorts eller när en utleverans gjorts och 
av vem. 
- Söka utleveranser. Ny lista under Försäljning i menyn. Sök upp följesedlar med möjlighet att 
återställa och skriva ut på nytt. 
 

5. Tillverkning 
- Beläggning. Förbättringar gällande hämtning och visning av beläggning. 
- Koppla tillverkningsorder mot en annan tillverkningsorder eller kundorder. 
Om en tillverkningsorder skapas manuellt mot lager, kan denna nu sammankopplas i 
efterhand mot en registrerad kundorder.  
Även en intern tillverkningsorder, på ett ingående material (halvfabrikat) kan kopplas 
samman med sin överliggande artikels tillverkningsorder. 
När ni kollar status på den färdiga detaljens tillverkningsorder, ser ni även status på de 
kopplade order. 
 

6. Inköp 
- Ny flik Logg. Visar logg för inköp. Exempelvis när utskrift gjorts. 
- Söka inleveranser. Ny lista under Inköp i menyn. Visar gjorda inleveranser. Möjlighet finns 
att öppna upp inleverans och se innehåll samt återställa. 
 

7. Artikel 
- Ny flik Händelser under Artikelinfo. Där samlas alla händelser på artikeln direkt. Ex alla 
offerter, kundorder etc. 
- Ny flik Inleveranser under Artikelinfo. Visar alla gjorda inleveranser på vald artikel. 
- Om man har funktionen för prislistor så kan nu priserna ändras direkt på artiklarna utan att 
behöva gå in på prislistan. Man kan även lägga till artikel i prislistan. Funktioner för prislista 
är ett tillägg. Kan det vara intressant så kontakta oss. 
 

8. Kund och leverantör 
- Nya fält. Vi har flera nya fält i kund- och leverantörsregistret. Ex Hemsida url. 
Dessa behöver dock plockas fram. Kontakta oss för hur man gör det. 
 

9. Lager 
- I nya versionen av Prodtime har vi nya funktioner gällande lager. Bland annat bättre och 
enklare sätt att inventera. Vi har även förbättrat artikelstatistik. Den här delen av 
programmet kan uppgraderas och implementeras i version 6 av Prodtime. Kontakta oss om 
det kan vara intressant för Er. 
 

10. Reklamationer 
- Vi har infört en gul statusruta som visar information om kopplad order etc. 
 

11. Redovisning 
- OSS, One Stop Shop. För er som har försäljning till privatpersoner inom EU så har 
Skatteverket en tjänst för detta då man kan vara momsskyldig i köparens land. Kontakta oss 
för hur det kan fungera i Prodtime.  
- Vi har flera nya dashboards i Redovisningsdashboard. Exempelvis flera nyckeltal. 



 

- Likviditetslista. Vi har gjort om likviditetsrapporten med 
utökade funktioner. 
 

12. Inställningar 
- Flera nya inställningar har lagts till under fliken Programinställningar. Bland annat hur man 
vill att kalkylpris ska fungera på sina artiklar. Det finns även möjlighet att ha en gemensam 
mailadress för exempelvis alla utgående fakturor. 
- Under Textregister har men sedan tidigare kunnat ställa in text som ska med på utgående 
externa mail. Det gäller alltså bland annat offert, kundorder och faktura. Där kan man nu 
använda värden från ex offerten i texten. Precis som man kunnat med ämnesraden. 
Exempelvis ”Hej [ER REFERENS]”. Där då [ER REFERENS] då byts ut mot offertens referens. 
 
 

 


