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Nytt i Fortnox: 
Du kan läsa mer om de nya funktionerna i våra  Versionsdokument som ligger under Hjälpcenter. 

Ny Menystruktur 
 

I vår strävan att förenkla våra menyer har Fortnox fått ett helt nytt 
utseende! 
Läs mer om de nya funktionerna i våra Versionsdokument. Se även filmerna på vår hemsida. 

Nytt i Tid 
 

Kommentarer i Mobil 
Det är nu möjligt att skriva kommentarer i Tidredovisning när du Rapportera tid och utgifter i 
mobilen.  Alla kommentarer som skrivs i programmet kan ses i mobilen och även det som skrivs i 

mobilen kan ses i programmet. 

Var:   Mobil Tidredovisning-Rapportera tid och utgifter 

Statuskolumn i Tidsrapporter 
När du kör en Tidsrapport för Veckosumma eller Dygnssumma, har du nu möjlighet att inkludera 

en kolumn för Status som visar hurvida tiden är attesterad, ej avlevererad eller avlevererad.  

Var:  Tidsrapporter 

Nytt i Försäljning
 

Förhandsgranska Påminnelse 
Du kan nu förhandsgranska dina påminnelser utan att påverka påminnelseräknaren. 

Var: Försäljning - Påminnelser 
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Nytt i Inköp
 

Utskriftsmall till inköpsorder 
I vår nya standardutskriftmall är Fakturaadressen nu Leverantörsadressen (till vänster) och 
Leveransadressen (till höger) är Vår leveransadress. 

Var: 

Inköp -Inköpsorder 

Inköp- Inköpsorder - skriv ut 

 

Inkommande E-Faktura 
För användare som har både Bokföring  och Arkiv, kan nu leverantörsfakturor tas emot direkt in i 

ditt Fortnox program, du sparar besväret med att mata in all data manuellt. När fakturorna har 

matchats och sparats kan de helt enkelt behandlas med dina andra leverantörsfakturor. 

Var:  Inköp - Inkommande Fakturor 

Nytt i Bokföring 

 

Online banking & nya bankfunktioner 
Flera nya funktioner har tillkommit under Bank: 

- Online Banking ger dig möjlighet att få dina banktransaktioner rakt in Fortnox program 

samt skicka dina betalningar till din bank på nätet. Inga mer uppladdade filer! 

- Du kan nu sammanföra dina kund och leverantörsfakturor och skapa betalningar från dina 

kontoutdrag, samt sammanföra verifikat och dina bankkonto, och skapa verifikat direkt 

från dina uppladdade kontoutdrag. 

- Du kan nu även se dina Kontoutdrag i Fortnox. 

Om du vill använda online banking vänligen kontakta Fortnox Support för att aktivera ditt  konto 

för Online Banking!  

Var:  Bokföring - Bank 

 

2 

 


