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 Finsit Nyhetsbrev maj 2021  
 

Camilla Einarsson – Produktchef 

 
Välkommen till vårt nyhetsbrev. Nyligen har nya bra funktioner lanserats i finsit.  
 
De viktigaste nyheterna är:  

• Åldersfördelad kund- och leverantörsreskontra vid utökad integration mot Fortnox  

• Exportfunktion för att exportera dokumentarkivet och företagsdata 

• Nu möjligt att se driftsstatus och kunna få en avisering vid driftsinformation  

• Ny kolumntyp - Formelkolumn 
 

Åldersfördelad kund- och leverantörsreskontra 
Du som arbetar med den utökade integrationen mot Fortnox har nu tillgång till två nya 
reskontrarapporter i finsit och två nya avsnitt i din Periodrapport. Rapporterna visar saldon per det 
datum du valt att importera bokföring till. 
 
De nya åldersfördelade rapporterna hittar du under menyvalet Reskontra. De detaljerade 
åldersrapporterna specificerar saldo per kund och leverantör. 
 

 
 
I dina Periodrapporter har du också fått två avsnitt som visar kundfordringar och leverantörsskulder 
och hur de fördelar sig efter ålder per importdatum. I periodrapportsavsnitten finns även en länk till de 
detaljerade åldersrapporterna i menyvalet Reskontra.  
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Om du inte vill ha med sektionerna i din Periodrapport, kan du slå av sektionerna i inställningen till 
höger, under Rapportsektioner. 
 

 
 

Exportera företagsdata 
Exportera företagsdata tillåter dig som är byråadministratör eller konsult att snabbt och effektivt ladda 
ner kopior på den företagsdata som finns lagrad i finsit. Det inkluderar: 

• Periodrapporter i json-format 

• Alla filer du har bifogat i dina Periodrapporter 

• Alla filer i ditt Dokumentarkiv 
 
Funktionen möjliggör för dig att enkelt arkivera ett företag som avslutar finsit. Det möjliggör också en 
snabb export av alla dokument i Dokumentarkivet. 
 
Funktionen för att exportera företagsdata hittar du i Företagsinställningarna. Läs mer i vår manual.  
 

  

https://support.wolterskluwer.se/support-enkelsida-manual/finsit/finsit-exportera-foretagsdata/
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Driftsinformation 
Nu finns en driftsstatussida för finsit. På denna sida kan du se aktuell driftsstatus och snabbt se om 
tjänsten tillfälligt är ur drift. Du kan också registrera dig för prenumeration på driftsstatus. Då får du ett 
mail om tjänsten är stängd av någon anledning, t ex för planerat underhåll. Du får också ett mail som 
aviserar dig när tjänsten är i funktion igen. Du hittar Driftsinformationen här. Tryck ”Subscribe to 
updates” för att bli aviserad om status. 
 

Övrigt – skräddarsydda rapporter och rapporteditering 

Formelkolumn 

Nu finns en ny kolumntyp, en sk Formelkolumn. Med denna kolumntyp kan du skapa formler baserade 
på andra kolumner. Kolumntypen fungerar på samma sätt som radtypen ”Formelrad”. I din formel kan 
du använda addition, subtraktion, multiplikation och division. Kolumntypen har varit efterfrågad av 
många kunder, bland annat för att kunna summera utfallskolumner med budgetkolumner. 
 

Omvänt tecken på nyckeltal 

Nu är det möjligt att välja vilket tecken du vill ha på ett nyckeltal som du har med i en skräddarsydd 
rapport. På det här sättet ökar och förenklas möjligheten att använda nyckeltalet för vidare 
beräkningar. 
 

 
 
Vill du veta mer om skräddarsydda rapporter, läs mer här. 

https://status.finsit.net/
https://support.wolterskluwer.se/support-enkelsida-manual/finsit/finsit-skraddarsydda-rapporter/
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Kontaktinformation  

Webbsupport och FAQ-listor  www.wolterskluwer.se/support 

Support  

Teknik- och programrelaterad support 
support@wolterskluwer.se  Tel 031-775 17 00   

Kundservice 

Frågor angående ditt abonnemang, priser, licenser, nybeställningar, ändring av abonnemang, 
adressändring med mera.  
kundservice@wolterskluwer.se  Tel 031-775 17 00    

Säljare 

För mer information om våra produkter inom skatt och ekonomi, förmånspaket, utbildningar etc.  
salj@wolterskluwer.se  Tel 031-775 17 00   
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