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 Finsit Nyhetsbrev oktober 2021  
 

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

 Läskvittens i Periodrapporter 
 Attestfunktion i Periodrapporter 
 Nytt utseende för Nyckeltalsinställningar 
 Trendgrafen – nu möjligt att jämföra även med budget 

Läskvittens 
Du kan nu se i finsit om din företagsanvändare har öppnat en periodrapport som du har publicerat. 
Detta framgår av Periodrapportsarkivet och Historiken till Periodrapporten. När en mottagare av en 
rapport har öppnat rapporten så ser du det i rapportarkivet genom att rapporten har en grön bock vid 
ikonen. Håller du markören över ikonen kan du också se vem som har öppnat rapporten.  
 

 
Mer detaljerad information om när rapporten öppnats framgår av Tidslinjen inne i rapporten. 
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Attestfunktion i Periodrapporter 
Nu har du möjlighet att begära att din Företagsanvändare ska godkänna/attestera dina 
periodrapporter. Din företagsanvändare får en knapp när den öppnar Periodrapporten där den 
ombeds bekräfta att den har mottagit och läst rapporten. Knappen/uppmaningen ligger som en rad 
över periodrapporten och är svår att missa och enkel att klicka i. 
 

 
 
När företagsanvändaren har godkänt rapporten så ser du som konsult det i Rapportarkivet genom att 
rapporten har fått två gröna bockar vid ikonen. Håller du markören över ikonen kan du också se vem 
som har bekräftat rapporten. 
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Mer detaljerad information om när rapporten godkändes framgår av Tidslinjen inne i rapporten. 
 

 
 
Funktionen med Godkännande av Periodrapporter är valbar i finsit. Det innebär att ni på er byrå kan 
bestämma om ni vill arbeta med funktionaliteten eller inte. Om funktionen slås på, så gäller den alla 
periodrapporter som ni skickar från finsit. 
 
Är ni intresserade att börja arbeta med Godkännandefunktionen? Ta kontakt med supporten så 
aktiverar vi funktionen för er. 

Nytt utseende för Nyckeltalsinställningar 
Nu har vi ändrat utseendet på vyn för Nyckeltalsinställningar. Vi har gjort en egen flik för att ställa in 
Förvalda nyckeltal och delat upp valbara nyckeltal i Finansiella nyckeltal och Verksamhetsnyckeltal.  
 

 
 
Finansiella nyckeltal är nyckeltal som beräknas genom en koppling till bokföringen och 
Verksamhetsnyckeltal är nyckeltal som du manuellt anger värden för. T ex antal anställda, 
kvadratmeter och kilo.  
 
Funktionaliteten för att hantera sina nyckeltal är oförändrad jämfört med tidigare. Läs mer i manualen 
för Företagsinställningar om du vill veta mer.  
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Budgetjämförelse i graf - Trend 
Du som har en budget i finsit kan nu få en grafisk jämförelse av utfall jämfört med budget. Menyvalet 
Trend har utökats i sin funktionalitet, så att du kan välja att få en jämförelse med budget i stället för 
tidigare år. Har du fler än en budget skapat för året eller arbetar med prognoser, kan du också växla 
och jämföra med dessa. 
 
Jämförelsen visas för resultat och omsättning per månad respektive ackumulerat. 

 
 

Övrigt 

Arbetar ni med Xledger? 
Finsit har en integration mot Xledger i Norge och har nu för avsikt att lansera Xledger-integrationen 
även för den svenska marknaden. Inför detta söker vi kundföretag som arbetar med Xledger och som 
vill vara med oss och testa integrationslösningen i Sverige.   
 
Arbetar ni med X-ledger och är intresserade att testa den? Skicka i så fall ett mail till supporten och 
meddela att ni vill delta i test av Xledger i finsit.  
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Kontaktinformation  

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

Support  
Teknik- och programrelaterad support 
support@wolterskluwer.se   

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   
 
  
 
 
 
 
 
 
 


