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Nytt i Briox  

Bokföring 

Kopiera Konteringsmallar 
I våra befintliga konteringsmallar har vi lagt till en Kopiera knapp, så att du enkel kan kopiera en 
konteringsmall. All information behålls förutom fältet Kod som blir tomt, där du kan skriva i nytt 
namn. Nu kan du justera resterande så du får mallen enligt önskemål.  
 

 
 
Var: Inställningar – Bokföring – Konteringsmallar – välj mall som ska kopieras. 
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Arkiv 

Ladda upp flera filer samtidigt till Arkiv 
Nu går det att ladda upp flera filer samtidigt till arkivet. Håll nere Ctrl knappen och välj de filer du vill 
ladda upp till arkivet. 

 
 
Var: Arkivplats -Arkivplats-Ladda upp filer 

Register 

Bättre sökfunktion i kontoplanen 
Innan om du sökte efter ett konto i kontoplanen och kontot var inaktivt så fick du meddelande om 
att kontot inte finns. Försökte du lägga till kontot så fick du meddelande om att kontot redan finns. 
Nu får du meddelande om att kontot är inaktivt. Vill du aktivera det? När du söker efter konto i 
kontoplanen så kollar sökfunktionen på alla konton oavsett vilken status kontot har. 

 

Var: Register- Kontoplan 

Rapporter 

Rapporter öppnas alltid i nytt fönster 
Många av våra kunder vill kunna jämföra två eller flera rapporter. Vi har nu ändrat sa att istället för 
att skriva över den gamla rapporten så kommer alla rapporter öppnas i ett nytt fönster. 
 
Var: Rapporter - Rapporter 
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Utskrift av kontoplan 
 
Vill du få fram en lista som innehåller alla konton i kontoplanen med huvud- och underrubriker? Här 
har vi nu lagt till vid Visa som en rullgardinsmeny med följande val: Lista, Balansrapport, 
Resultaträkning eller Utan kontoklasser. Smidigt om du vill kunna se vad saldot kommer att hamna 
om man väljer ett visst konto. 
 

 
 
Var: Rapporter - Rapporter – Register& Listor - Kontoplan 
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