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I Bokföring 
 

Automatisk uppdatering av valutakurser 
Du har nu möjlighet att välja om du vill fortsätta att uppdatera dina valutakurser manuellt eller om 

du vill att den automatiska uppdateringen ska förse dig med de senaste valutakurserna. Aktivera den 

automatiska valutakursuppdateringen genom att bocka i rutan längst ner på skärmen. 

Mer info: 

Valutakurserna kommer från http://www.xe.com/ och uppdateras en gång om dygnet. Euron 

används som basvaluta. Växlingskurserna som används är “mid-market” vilket innebär att priserna 

kommer från medelvärdet mellan köp-och säljkursen för höga belopp transaktioner i den globala 

valutamarknaden. 

Var: 

Inställningar - Bokföring - Generellt - Valuta  

Inställningar - Fakturering - Generellt - Valuta  

 

 

Konteringsmallar på verifikationer 
 

I Fortnox Bokföring, har det lagts till konteringsmallar som kan användas för att underlätta när du 

registrerar dina verifikat. Konteringsmallarna har prefixet FNX som gör dem lätt att identifiera. Om 

du inte vill använda mallarna så kan de enkelt tas bort genom att klicka på soptunnan. 

 

http://www.xe.com/
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Mer info: 

På verifikatet är mallarna till för att underlätta registrering av inköp som redan har betalats för 

(kontantköp) med olika momssatser. 

Var: 

Bokföring - Ny verifikation - Konteringsmallar 

 

 

 

Import av verifikat  
Nu är det möjligt att importera verifikat.  

Mer info: 

Du kan importera text filer(.txt) , eller CVS filer(.csv) med följande avgränsare: 

- tab-avgränsad (TAB) 

- komma-avgränsad (,)  

- eller semikolon-avgränsad (;) 

Du hittar ett hjälpavsnitt för Import av Verifikat i Hjälpen, under Kom igång med Fortnox Bokföring. 

Den nya texten hittar du också under Nyheter från Fortnox I din Dashboard. 

Var: 

Du hittar funktionen under: Bokföring - Bokföring - Importera Verifikat. 
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Export av verifikat  

Nu har du möjlighet att exportera verifikat.  

Mer info: 

Du kan nu exportera dina verifikat till CVS filer (.cvs) med följande avgränsares: 

- tab-avgränsad (TAB) 

- komma-avgränsad (,)  

- eller semikolon-avgränsad (;) 

Du hittar ett hjälpavsnitt för Export av Verifikat i Hjälpen, under Kom igång med Fortnox Bokföring. 

Den nya texten hittar du också under Nyheter från Fortnox I din Dashboard. 

Var: 

Du hittar funktionen under: Bokföring - Bokföring - Lista. 

 

 

Ladda upp egen kontoplan 
 
Du har nu möjlighet att ladda upp din egen kontoplan när du skapar ditt första räkenskapsår i 
Fortnox Bokföring. 

Mer info: 

Under Inställningar - Bokföring - Generellt - Räkenskapsår hittar du länkar till dokument som 

innehåller kontoklasserna och deras koder, ett exempel på en kontoplan, en mall med vilken du kan 

skapa egen kontoplan och momskoderna.  

Du hittar ett hjälpavsnitt för Ladda upp egen kontoplan i Hjälpen, under Kom igång med Fortnox 

Bokföring. Den nya texten hittar du också under Nyheter från Fortnox I din Dashboard. 

Var: 

Du kan ladda upp din kontoplan under Inställningar - Bokföring - Generellt - Räkenskapsår 
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Ny Balansrapport 
 

Det finns två olika sätt att presentera Balansrapporten på: 

1. Det ena alternativet är att visa Beräknat resultat längst ner i rapporten 

 

2. Det andra alternativet är att visa resultatet från Resultatrapporten, i gruppen Eget kapital. 

För att välja detta alternativ, kryssa i rutan Inkludera total från Resultatrapporten. Se nedan. 
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I Fakturering 

Referensbetalningar 
 

I Fortnox Fakturering, du kan nu ladda upp en fil med kundinbetalningar från din bank. Filen ska vara 

i SEPA format.  
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Betalningarna i den uppladdade filen kan sedan matchas mot dina bokförda fakturor. Se nedan. 

 

Bokför de matchade inbetalningar för att automatiskt skapa betalningsverifikat i systemet. 

Mer info: 

SEPA står för Single Euro Payment Area och ett initiativ av Europeiska Unionen för förenkling och 

harmonisering av banköverföringar.  

För att kunna använda functionen, slå på inställningen under Inställningar -  Fakturering - 

Betalningar - Betalavstämning. 
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Var: 

Ladda upp din fil under Fakturering - Kundfakturor - Inbetalningar 

 

 E-Fakturering 
 

  

Fortnox E-faktura är en tjänst där du kan: 
 

- Skicka elektroniska kundfakturor  
- Skicka kundfakturor för utskriftstjänst 

Mer info: 

Skicka elektroniska kundfakturor  

Elektroniska fakturor innebär att dina kundfakturor distribueras elektroniskt från 

Fortnox Fakturering via EDI (Electronic Data Interchange) direkt in i mottagarens affärssystem – 

oavsett om din fakturamottagare använder Fortnox eller något helt annat program. 

Skicka kundfakturor för utskriftstjänst 

Via utskriftstjänsten får du hjälp med att skicka dina kundfakturor som pappersfakturor. Då ingår 

utskrift, kuvertering och utskick till kund. 

Genom att använda dig av Fortnox e-faktura underlättar du både för dig själv och för dina kunder. Du 

själv kan ägna mer tid åt din kärnverksamhet, och slipper lägga tid på att sköta utskrifter och göra 

utskick. Med elektroniska fakturor slipper kunden hålla reda på papper, och får istället sina fakturor 

direkt in i sitt affärssystem. Fakturahanteringen blir dessutom mer kostnadseffektiv och 

snabbhanterlig. Ytterligare fördelar är att det är säkert och miljövänligt.  

 

Du hittar en hjälpavsnitt för E-faktura i Hjälpen, under Kom igång E-faktura. Den nya texten hittar du 

också under Nyheter från Fortnox I din Dashboard. 

Var: 

Under Fakturering - Kundfakturor 

 

Fortnox Mobil 
 

http://help.fortnox.se/index.php/Fakturering
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Kom igång med Fortnox Mobil 
 

En ny mobil webapp från Fortnox har lanserats. 

Du loggar helt enkelt in i mobilen med samma användaruppgifter som du använder till det vanliga 

webbaserade programmen och du får därmed tillgång till de programmen som du är registrerad för. 

Fortnox Mobil ingår kostnadsfritt i den ordinarie licensen och det innebär att du inte behöver betala 

någon extra avgift för att använda mobilapplikationerna. Fortnox Mobil innehåller en slimmad 

version av Bokföring, CRM och Tid. 

 

Du hittar ett hjälpavsnitt för Fortnox Mobile I Hjälpen, under Kom igång med Fortnox Mobil. Den 

nya texten hittar du också under Nyheter från Fortnox i din Dashboard. 
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