
 

 

Finsit Nyhetsbrev januari 2023 
Välkommen till vårt nyhetsbrev. 
 
Här kommer en beskrivning över de senaste nyheterna. De viktigaste nyheterna är: 
 

• Nya standardtexter till Periodrapporter 

• Utökat antal förvalda nyckeltal till Periodrapportens textfält 

Nya standardtexter till Periodrapporten 
 

För att automatisera och få bättre stöd i rapportkommentarer har vi lanserat nya standardtexter till 

periodrapporterna. I de nya standardtexterna har vi mer text och nyttjat funktionaliteten med automatiska 

hämtningar av värden och perioder. Tex finns standardtext med automatiska kommentarer till omsättning och 

resultat, inklusive värden. Det finns också färdiga textförslag att skriva vid risk för förbjudet lån, risk för obestånd och 

risk för förbrukat eget kapital, med hänvisning till lagrum. Vi har även lagt till avsnitt för att kommentera förfallna 

kundfordringar, leverantörsskulder och nya anläggningstillgångar. 

 

I nedan bild visas tre av de nya standardtexterna. 
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De nya standardtexterna finns inte tillgängliga per automatik i er finsitdatabas. För att få tillgång till dem måste ni 

skapa en ny företagstyp. Denna nya företagstyp kommer då att utgå från finsits nya default på uppsättning av 

standardtexter. (Obs, om du är en ny finsitkund, får du tillgång till den nya strukturen direkt eftersom din 

finsitdatabas är ny. Du behöver i så fall inte göra något.) 

 

Manual för att komma åt de nya standardtexterna – ni som enbart arbetar med en företagstyp 

 

Om ni är en byrå som arbetar med enbart en företagstyp, en default, och inte har gjort några anpassningar i den, kan 

er byråadministratör följa denna arbetsgång för att få del av uppdateringen: 

 

1. Skapa en ny Företagstyp och döp den till tex ”Ny default”. Den nya företagstypen kopieras från finsits 

default enligt det förval som visas. 

2. Markera den nya företagstypen som standard 

3. Flytta företag kopplade till den gamla företagstypen till den nya Default. Företag som inte är kopplade alls, 

hamnar automtiskt i Företagstypen markerad som standard, även om de inte ser ut att vara kopplade. 

 

Alla era företag i finsit har nu åtkomst till de nya standardtexterna.  

 

Behöver du ytterligare vägledning, så läs i manualen som beskriver Företagstyper och Byråinställningar eller hör av 

dig till supporten om det är några frågor. 

 

Byråer som anpassat företagstyper 

 

Om er byrå har anpassat företagstypen Default eller arbetar med egna företagstyper, så är tillvägagångssättet samma 

som ovan, men byråadministratören måste också manuellt lägga över era byråanpassade inställningar i de nya 

företagstyperna som skapas upp. 

 

Ta kontakt med vår support om du är byråadministratör och er byrå vill boka tid för att få hjälp med att ändra 

inställningar. Vill du lära dig mer om Företagstyper, kan du också läsa mer i vår manual. 
 

Fler förvalda nyckeltal till Periodrapportens textfält 
 

För att underlätta har vi utökat antalet förvalda nyckeltal som finns tillgängliga att hämta till periodrapportens 

textfält. Tidigare fanns åtta nyckeltal i listan och vi har nu utökat antalet till tjugo och presenterar dem i 

bokstavsordning. 

 

 

https://support.wolterskluwer.se/support-enkelsida-manual/finsit/finsit-foretagstyper-och-byrainstallningar
https://support.wolterskluwer.se/support-enkelsida-manual/finsit/finsit-foretagstyper-och-byrainstallningar


 

 3 
 

 

Notera att du själv kan anpassa detta förval. Du kan själv bestämma hur många och vilka nyckeltal du vill ha i din 

lista, antingen på byrånivå (byråadministratör) eller på det enskilda företaget. Du kan tex välja att ha finsits alla 250 

nyckeltal valbara och dessutom de nyckeltal som du själv har byggt. Läs mer om detta i manualen 

Företagsinställningar och i manualen om Företagstyper och Byråinställningar om du är Byråadministratör.  

 

Om du sedan tidigare har gjort ett eget anpassat urval av nyckeltal, påverkas du inte av denna nyhet, utan din egen 

inställning kvarstår. 

 

Förbättrad funktionalitet med decimaltal och %-angivelse 
 

Det är nu möjligt att skriva decimaltal även med kommatecken och tal direkt i procent i formler när du bygger egna 

nyckeltal. Tidigare kunde decimaltal enbart skrivas med punkt. Det innebär att det nu finns tre sätt att skriva 

decimalvärden på, tex 0,62, 0.62 eller 62%.  

 

 
 

Koppla från Fortnoxintegration 
 
Du har nu själv möjlighet att aktivt bryta en integration mot Fortnox inne i finsit. Det gör du under 
Företagsinställningar med den nya knappen ”Koppla ifrån”. När du vill återuppta kopplingen till Fortnox väljer du 
igen ”Importera från Fortnox/Fortnox Extended” och verifierar behörigheten i Fortnox. 

 

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Camilla Einarsson – Produktchef   

https://support.wolterskluwer.se/support-enkelsida-manual/finsit/finsit-foretagsinstallningar
https://support.wolterskluwer.se/support-enkelsida-manual/finsit/finsit-foretagstyper-och-byrainstallningar


 

 4 
 

Kontaktinformation  
 

Mer information om din produkt, webbsupport och FAQ-listor  

support.wolterskluwer.se  

Support  

Mejla oss för programrelaterad support  

E-post: support@wolterskluwer.se  

Kundservice  

Kontakta vår kundservice med frågor gällande ditt abonnemang, priser, licenser, nybeställningar, ändring av 

abonnemang, adressändring, med mera.  

 

E-post: kundservice@wolterskluwer.se  

Telefon: 031-775 17 00  

Säljare 

Prata med våra säljare för mer information om våra lösningar inom skatt och ekonomi, förmånspaket och 

utbildningar.  

 

E-post: salj@wolterskluwer.se  

Telefon: 031-775 17 00 

 

https://support.wolterskluwer.se/
mailto:support@wolterskluwer.se
mailto:kundservice@wolterskluwer.se
mailto:salj@wolterskluwer.se

