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Inledning
Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11.
Om din verksamhet är så omfattande att det kostar mycket tid att hålla
ordning på kunder, order, artiklar, fakturor, inbetalningar och utbetalningar
bör du fundera allvarligt på att börja använda något affärssystem.
Det kostar en del tid för utbildning men det gäller att försöka utvärdera
konsekvenserna på lång sikt. En stor fördel kommer säkert att vara att du
inte behöver känna farhågor för att utvidga verksamheten.
Alla affärssystem brukar vara gjorda för att kunna användas i ett nät så att
administrationsarbetet kan delas upp på flera datorer.
Denna kurs har till syfte att ge dig en känsla för hur ett affärssystem
fungerar för att du ska kunna besluta om detta är något för din verksamhet
och om Visma/SPCS Administration 1000 kan vara ett lämpligt alternativ.
Du kommer att se att det finns många finesser som inte användes i kursen
men det är viktigt att du behärskar grundanvändningen innan du börjar
fundera över alla finesser.
Här användes systemet på ett sätt men tänkbara alternativa användningar
finns naturligtvis i massor. Artiklarna kan vara tjänster och fakturan kan
vara ett kontantkvitto.
Du kan ladda ned programmet från nätet och använda det. Adressen är
https://vismaspcs.se/produkter/skola/undervisa/utbildningslicenser/elevlicens
Det är viktigt att du följer instruktionerna noga. Du får t.ex. inte hitta på ett
eget datum om det finns ett datum i instruktionen!
Som regel behöver du inte göra några utskrifter på papper. Det är endast
fakturor som måste skrivas ut på papper för att systemet ska fungera. Du
kommer att få tydliga direktiv om detta.
Tänk noga igenom varje gång du anger ett datum t.ex. för en order. Om du
anger ett ologiskt datum någonstans kanske du måste göra om allt från
början för att allt ska fungera. Sist i detta häfte finns en översikt över order
och leveranser.
Starta och lägg upp ditt företag
Starta Administration 1000.
Klicka Nytt företag i dialogrutan.
Klicka Nästa i dialogrutan där du får förslag på mapp för det nya företaget.
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Skriv in företagsuppgifter enligt bilden.
Klicka <Nästa>
Ändra bokföringsåret till 2018-01-01 till 2018-12-31.
Ändra till kontoplan EUBAS97.
Klicka <Nästa>.
Välj Tom kontoplan.
Klicka <Nästa.
Klicka <Slutför>.
Klicka <Fortsätt>.
Företaget är nu skapat och du kan avsluta när som helst och dina arbeten
sparas automatiskt.
Om du skulle vilja radera ett helt företag klickar du
Arkiv/Företagsunderhåll/Radera företag
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Klicka nummerserier.

Här ska vi redan nu bestämma vilka nummerserier som ska användas för
kunder, artiklar, leverantörer, order, fakturor och omgångar av
inbetalningar. Klicka <Stäng>
Detta affärssystem har automatiska kopplingar till bokföring och därför ska
vi också registrera några bokföringskonton.
Registrera början på nummerserier för Order, Fakturor, Kundnummer,
Artikelnummer, Leverantörsnummer enligt bilden.
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Klicka plustecken framför Artiklar/Lager
Klicka Enheter.

Här kan du se vilka enheter som finns registrerade för att användas i
samband med registrering av artiklar.
Klicka Stäng.
För att du ska kunna lämna olika rabatter till olika kunder har du möjlighet
att använda olika prislistor i Administration 1000
Klicka Försäljning/Försäljningsprislistor.
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En prislista finns registrerad.
Stäng fönstret för försäljningsprislistor.
Klicka Bokföring/Kontoplan.
Här kan du se vilka konton som finns registrerade.
Registrera följande konton och klicka <Ny> varje gång du registrerar ett
konto
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1930 Bankgiro
3051 Varuförsäljning
4010 Varuinköp
Stäng Fönstret för konto.

Registrera Kunder
Klicka Försäljning/Kunder
Du ska nu registrera 5 st. kunder.
Du får nu en överblick över kundregistret som ännu så länge är tomt.
Du registrerar din första nya kund genom att klicka på knappen <Ny>.

Kundnummer 1001 kommer upp automatiskt eftersom du angett detta i
dialogrutan nummerserier.
Acceptera kundnumret med <ENTER> och registrera kundnamnet
Andersson.
Fortsätt att registrera uppgifterna som finns i bilden.
Klicka åter på det blanka registerkortet <Ny> och registrera Bengtsson.
Fortsätt med Claesson, Davidsson och Eriksson.
Stäng fönstret för kunder.
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Klicka Utskrifter/Register…….Kundregister Kundlista Adress och telefon
Du kan nu se dina 5 kunder och plocka fram en kund genom att
dubbelklicka på kunden.
Du kan skriva ut kundregistret på skärm eller skrivare genom att välja
Utskrift/Register/Kundregister.
Stäng Med röda krysset till höger.

Registrera Leverantörer
Det bör nu inte vara så svårt att registrera Leverantörerna.
Klicka Inköp/Leverantörer så ser du det tomma leverantörsregistret.
Klicka knappen <Ny> och registrera den första leverantören enl. bilden.
Leverantör 2001

Fortsätt med ytterligare två leverantörer.
Leverantör 2002
Bengtsson & Son
Box 666
Badvägen 7
999 77 Buskstad
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Leverantör 2003
Classon & Son
Box 56
Citrongatan
122 44 Cyberstad
Utskrift /Register/Leverantörslista
Stäng fönstret för leverantörer.
Klicka Inköp/Leverantörer. Du kan nu se dina tre leverantörer och plocka
fram en av dessa genom att dubbelklicka på en leverantör.
Du kan också skriva ut dina leverantörer med
Utskrift/Register/Leverantörsregister.
Stäng med röda krysset.

Registrera artiklar
Klicka Artiklar/Lager/Artiklar och tjänster.
Du får en översikt av registrerade artiklar som ännu är tom.
Du ska nu registrera artiklar på ungefär samma sätt som du tidigare
registrerat kunder och leverantörer.
Klicka <Ny>.
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Artikelnumret 3001 dyker nu upp automatiskt eftersom du angett att
nummerserien för artiklar ska börja med 3001. Tryck <ENTER>.
Registrera namn och tryck <ENTER> tills du kommer till Enhet eller klicka
in markören i rutan för Enhet.
Klicka på knappen i rutan och dubbelklicka på St.
Tryck <ENTER> tills du kommer till pris.
Skriv in priset 100 kr.
Markera Lagervara.
Klicka fliken Lager och registrera lagerplats a111.
Klicka fliken Inköp och registrera Inpris 50 kr
Klicka åter Artikeluppgifter.
Klicka <Ny> och registrera nästa artikel på samma sätt.
Bricka
Priset ska vara 200 kr
Markera Lagervara
Klicka Lager och skriv in Lagerplats b222
Klicka Inköp och ange Inpris 100 kr
Centrerborr
Priset ska vara 300 kr
Markera Lagervara
Lagerplats c333
Inpris 150 kr
Dorn
Priset ska vara 400 kr
Markera Lagervara
Lagerplats d444
Inpris 200 kr
Expanderbult
Priset ska vara 500 kr
Markera Lagervara
Lagerplats e555
Inpris 250 kr
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Stäng fönstret för artiklar.
Kontrollera med /Artiklar och tjänster. Du ser nu dina 5 artiklar och kan
plocka fram en av dessa genom att dubbelklicka på artikeln.
Du kan också skriva ut artikelregister med Utskrift/
Register//Artikelregister.

Observera att försäljningspriset inte finns med när du skriver ut
artikelregistret.
Observera att du hittills inte kunnat registrera lagersaldo (hur många artiklar
som finns på lager).
Klicka nu Artiklar/Lager/Manuella inleveranser.
Du får nu en lista över eventuella registrerade inleveranser. Denna lista är
hittills tom.
Klicka på knappen med ett tomt kort <Ny>.
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Registrera inleveransdatum 18-01-20 .
Klicka på pilen till höger om rutan för artikelnummer.
Du får nu en lista på samtliga artiklar.
Välj artikelnr. 3001 genom att dubbelklicka på denna artikel.
Du ska nu få fram uppgifter om artikeln.
Skriv in antal 100 st.
Skriv konto 4010 och tryck <ENTER> eller klicka på pilen i rutan konto.
Du får då fram dina registrerade konton och du kan välja 4010 genom att
dubbelklicka på kontot.
Klicka Spara längst ned på skärmen.
Fortsätt att registrera inleverans för samtliga artiklar
Antalet för 3002 är 200 st. 3003 300st. 3004 400 oc 3005 500 st.
Stäng fönstret för Inleveranser.
Klicka Artiklar/Lager/Artiklar/Tjänster
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Dubbelklicka på 3001 så att du får upp artikeln. Klicka fliken Lager och
kontrollera att det finns 100 st. på lager.

Dubbelklicka på var och en av dina 5 artiklar och kontrollera att lagersaldot
uppdaterats efter de 5 inleveranserna.
Stäng fönstret med artiklar.
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Registrera en order från Andersson
Antag nu att 1001 Andersson ringer och beställer 10 st. Axel med leverans
18-01-20.
Klicka Försäljning/Order.
Du får nu upp en lista över alla registrerade order. Denna lista är tom.
Klicka på knappen med ett tomt kort <Ny>, på skärmen, för ny order.
Skriv 1001 som kundnummer och tryck <ENTER> eller klicka på pilen i
rutan och dubbelklicka på Andersson.

Klicka på knappen i rutan Vår referens.
Klicka <Ny> och skriv in Signatur AJ och namn Anders Jansson. Klicka
Stäng.
Klicka åter på knappen i rutan Vår referens och dubbelklicka på Anders
Jansson.
Klicka på knappen i rutan Betalningsvillkor
Dubbelklicka på 30 dagar.
Ändra orderdatum till 18-01-20.
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Ändra leveransdatum till 18-01-20.
Markera rutan under rubriken artikelnummer.
Skriv artikelnummer 3001 och tryck <ENTER> eller klicka på pilen vid
artikelnummer och hämta artikeln.
Artikelns namn och priset 100 kr ska nu dyka upp.
Ange beställt antal 10 st och tryck <ENTER>.
Observera att du automatiskt får summan 1000 kr
Klicka Utskrifter överst på skärmen och därefter
Order/Faktura/Ordererkännande
Ordererkännande längst ned på skärmen markeras nu så att du vet att detta
är utskrivet.
Klicka Skriv ut/Direktutskrivning följesedel.
Följesedel längst ned på skärmen markeras nu så att du vet att denna är
utskriven.

Stäng fönstret med order.
Kontrollera att artikelregistret uppdaterats
Klicka Artiklar/Lager/Artiklar och tjänster.
Dubbelklicka på artikel 3001.
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Klicka på fliken Lager.
Kontrollera att lagersaldo är 100 st. reserverat antal är 10 st. och disponibelt
antal är 90 st.
Stäng fönstret för artiklar.

Leverera en order
Det är nu dags att leverera ordern till Andersson.
Varorna skickas tillsammans med följesedel.
Klicka Försäljning/Order.
Du får nu en lista över alla order. I detta fall endast order 4001.
Dubbelklicka på order 4001.
Du får nu upp ordern från Andersson
Klicka in en bock i rutan för levererad ganska långt ned i mitten av skärmen.
Stäng bilden för order.
Kontrollera att artikelregistret uppdaterats
Klicka Artiklar/Lager/Artiklar och tjänster.
Dubbelklicka på artikel 3001.
Klicka fliken Lager.
Kontrollera att det finns 90 st. i lager, 0 st. är reserverade och 90 st.
disponibelt.
Stäng fönstret med artiklar.

Fakturera en order
Det är nu dags att fakturera ordern från Andersson.
Klicka Försäljning/Order.
Dubbelklicka på order 4001.
Klicka Kommando/skapa/Fakturor av levererade order.
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Klicka Ja i dialogrutan.
Observera att du nu fått en markering längst ned på skärmen som visar att
ordern är fakturerad.
Stäng fönstret för order.
Klicka Försäljning/Kundfakturor.
Du får nu upp en lista med registrerade fakturor d.v.s. faktura 5001.
Dubbelklicka på denna.

Du får nu förslag på en faktura som i stort sett redan är OK.
Ändra fakturadatum till 18-01-20 och förfallodatum till 18-02-20.
Klicka Ja i dialogrutan.
Observera att leveransdatum redan är OK.
Du kan nu välja om du vill skriva ut faktura på papper eller som PDF-fil.
Klicka Utskrifter överst på skärmen och därefter
Order/Faktura/Ordererkännande
Faktura längst ned på skärmen markeras nu så att du vet att denna är
utskriven.
Observera att Referens Anders Jansson och betalningsvillkor 30 dagar
skrivits ut.
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Stäng fönstret med faktura.
Kontrollera fakturan i kundreskontra
Klicka Försäljning/Kundfakturor.

Du ska nu kunna konstatera att fakturan registrerats här.
Stäng fönstret med fakturor.
Inbetalning från kund
Antag nu att du får betalt för fakturan 18-02-20.
Klicka Betalningar/Inbetalningar.
Klicka blankt kort <Ny> för att registrera en ny bunt inbetalningar.
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Registrera inbetalningsdatum 18-02-20.
Klicka på knappen till höger i rutan betalsätt.
Dubbelklicka på Bankgiro.
Klicka på pilen vid fakturanummer.
Dubbelklicka på faktura 5001.
Eftersom du fått in rätt belopp 1250 kr har du nu registrerat betalningen.
Stäng fönstret för kundinbetalningar.
Kontrollera fakturan i kundreskontra
Klicka Försäljning/Kundfakturor

Liljedalsdata Steg 12 Windows

Sida 19

.
Du kan nu konstatera att fakturan är slutbetald.
Stäng fönstret med Kundfakturor.

Registrera ytterligare en order från Andersson
Antag nu att 1001 Andersson ringer och beställer 50 st. Axel med leverans
18-03-10.
Klicka Försäljning/Order.
Du får nu upp en lista över alla registrerade order. Här finns en tidigare
order.
Klicka på knappen med ett tomt kort <Ny>, på skärmen, för ny order.
Skriv 1001 som kundnummer och tryck <ENTER> eller dubbelklicka på
kund 1001.
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Klicka på pilen i rutan Vår referens.
Dubbelklicka på Anders Jansson.
Klicka på knappen i rutan Betalningsvillkor
Dubbelklicka på 30 dagar.
Ändra orderdatum till 18-03-10.
Ändra leveransdatum till 18-03-20.
Markera rutan under rubriken artikelnummer.
Skriv artikelnummer 3001 och tryck <ENTER> eller klicka på pilen vid
artikelnummer och hämta artikeln.
Artikelns namn och priset 100 kr ska nu dyka upp.
Ange beställt antal 50 st och tryck <ENTER>.
Observera att du automatiskt får summan 5000 kr
Utskrift ordererkännande
Klicka Utskrifter överst på skärmen och därefter
Order/Faktura/Ordererkännande
När du skrivit ut ordererkännande markeras detta längst ned på skärmen så
att du vet att detta är utskrivet.
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Utskrift följesedel
Klicka Utskrifter överst på skärmen och därefter
Order/Faktura/Ordererkännande
När du skrivit ut följesedel markeras detta längst ned på skärmen så att du
vet att denna är utskriven.
Stäng fönstret med order.
Kontrollera att artikelregistret uppdaterats
Klicka Artiklar/Lager/Artiklar och tjänster.
Dubbelklicka på artikel 3001.
Klicka på fliken Lager.
Kontrollera att lager är 90 st. reserverat antal är 50 st. och disponibelt antal
är 40 st.
Stäng fönstret för Artiklar/Tjänster.
Leverera en order
Det är nu dags att leverera ordern till Andersson.
Varorna skickas tillsammans med följesedel.
Klicka Försäljning/Order.
Du får nu en lista över alla order. I detta fall order 4001 och 4002.
Dubbelklicka på order 4002.
Du får nu upp ordern till Andersson
Klicka in en bock i rutan för levererad ganska långt ned i mitten av skärmen.
Stäng bilden för order.
Kontrollera att artikelregistret uppdaterats
Klicka Artiklar/Lager/Artiklar och tjänster.
Dubbelklicka på artikel 3001.
Klicka fliken Lager.
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Kontrollera att det finns 40 st. i lager, 0 st. är reserverade och disponibelt är
40 st.
Stäng fönstret med Artiklar/Tjänster.

Fakturera en order
Det är nu dags att fakturera ordern från Andersson.
Klicka Försäljning/ Order.
Dubbelklicka på order 4002.
Klicka Kommando/Skapa.
Klicka Fakturor/Levererade order.
Klicka Ja i dialogrutan.
Observera att du nu fått en markering längst ned på skärmen som visar att
ordern är fakturerad.
Stäng fönstret för order.
Klicka Försäljning/Kundfakturor.
Du får nu upp en lista med registrerade fakturor d.v.s. faktura 5001 och
5002.
Dubbelklicka på 5002
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Du får nu förslag på en faktura som i stort sett redan är OK.
Ändra fakturadatum till 18-03-20 och förfallodatum till 18-04-20.
Observera att leveransdatum redan är OK.
Klicka Utskrifter överst på skärmen och därefter
Order/Faktura/Ordererkännande
När du skrivit ut fakturan markeras Faktura längst ned på skärmen så att du
vet att denna är utskriven.
Stäng fönstret med faktura.
Kontrollera fakturan i kundreskontra
Klicka Försäljning/kundfakturor.

Du ska nu kunna konstatera att fakturan registrerats här.
Stäng fönstret med fakturor.
Inbetalning från kund
Antag nu att du får betalt för fakturan 18-04-10.
Klicka Betalningar/Inbetalningar.
Klicka blankt kort <Ny> för att registrera en ny bunt inbetalningar.
Registrera inbetalningsdatum 18-04-20.
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Klicka på knappen till höger om rutan betalsätt.
Dubbelklicka Bankgiro.
Klicka på pilen vid fakturanummer.

Dubbelklicka på faktura 5002.
Eftersom du fått in rätt belopp 6250 kr har du nu registrerat betalningen.
Stäng fönstret för kundinbetalningar.
Kontrollera fakturan i kundreskontra
Klicka Försäljning/Kundfakturor
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.
Du kan nu konstatera att fakturan är slutbetald.
Stäng fönstret med krav.

Registrera ytterligare en order från Bengtsson
Antag nu att 1002 Bengtsson ringer och beställer 10 st. Axel med leverans
18-03-20.
Klicka Försäljning/Order.
Du får nu upp en lista över alla registrerade order. Här finns två tidigare
order.
Klicka på knappen med ett tomt kort <Ny>, på skärmen, för ny order.
Skriv 1002 som kundnummer och tryck <ENTER> eller dubbelklicka på
kund 1002.
Klicka på knappen i rutan Vår referens.
Dubbelklicka på Anders Jansson.
Klicka på knappen i rutan Betalningsvillkor
Dubbelklicka på 30 dagar.
Ändra orderdatum till 18-03-11.
Ändra leveransdatum till 18-03-20.
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Markera rutan under rubriken artikelnummer.
Skriv artikelnummer 3001 och tryck <ENTER> eller klicka på pilen vid
artikelnummer och hämta artikeln.
Artikelns namn och priset 100 kr ska nu dyka upp.
Ange beställt antal 10 st och tryck <ENTER>.
Du får nu automatiskt summan 1000 kr
Klicka på Skriv ut/Direktutskrift ordererkännande.
Ordererkännande markeras längst ned på skärmen.
Klicka Skriv ut/Direktutskrift följesedel.
Följesedel markeras längst ned på skärmen.
Stäng fönstret med order.
Kontrollera att artikelregistret uppdaterats
Klicka Artiklar/Lager /Artiklar och tjänster.
Dubbelklicka på artikel 3001.
Klicka på fliken Lager.
Kontrollera att lager är 40 st., reserverat antal nu är 10 st. och disponibelt
antal är 30 st.
Stäng fönstret för artiklar.
Leverera en order
Det är nu dags att leverera ordern till Bengtsson.
Varorna skickas tillsammans med följesedel.
Klicka Försäljning/Order.
Du får nu en lista över alla order. I detta fall order 4001, 4002 och 4003.
Dubbelklicka på order 4003.
Du får nu upp ordern till Bengtsson
Klicka in en bock i rutan för levererad i mitten av skärmen.
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Stäng bilden för order.
Kontrollera att artikelregistret uppdaterats
Klicka Artiklar/Lager/Artiklar och tjänster.
Dubbelklicka på artikel 3001.
Klicka fliken Lager.
Kontrollera att det finns 30 st. i lager, 0 st. är reserverade och 30 st.
disponibelt.
Stäng fönstret med artiklar.

Fakturera en order
Det är nu dags att fakturera ordern från Bengtsson.
Klicka Försäljning/Order.
Dubbelklicka på order 4003.
Klicka Kommando/Skapa Fakturor av levererade order.
Klicka Ja i dialogrutan.
Observera att du nu fått en markering längst ned på skärmen som visar att
ordern är fakturerad.
Stäng fönstret för order.
Klicka Försäljning/Kundfakturor.
Du får nu upp en lista med registrerade fakturor d.v.s. faktura 5001, 5002
och 5003.
Dubbelklicka på faktura 5003.
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Du får nu förslag på en faktura som i stort sett redan är OK.
Ändra fakturadatum till 18-03-20 och förfallodatum till 18-04-20.
Observera att leveransdatum redan är OK.
Klicka Utskrifter överst på skärmen och därefter
Order/Faktura/Ordererkännande
Faktura markeras längst ned på skärmen markeras nu så att du vet att denna
är utskriven.
Stäng fönstret med faktura.
Kontrollera fakturan i kundreskontra
Klicka Försäljning/Kundfakturor.
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Du ska nu kunna konstatera att fakturan registrerats här.
Stäng fönstret med Kundfakturor.
Inbetalning från kund
Antag nu att du får betalt för fakturan 18-04-20.
Klicka Arbeta med Betalning/Inbetalningar
Klicka blankt kort <Ny> för att registrera en ny bunt inbetalningar.
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Registrera inbetalningsdatum 18-04-20.
Klicka på pilen till höger om rutan betalsätt.
Dubbelklicka på Bankgiro.
Klicka på pilen vid fakturanummer.
Dubbelklicka på faktura 5003.
Eftersom du fått in rätt belopp 1250 kr har du nu registrerat betalningen.
Stäng fönstret för kundinbetalningar.
Kontrollera fakturan i kundreskontra
Klicka Försäljning/Kundfakturor

Du kan nu konstatera att fakturan är slutbetald.
Stäng fönstret med fakturor.
Att skriva ut lagerlista
Klicka Utskrift//Lager/Lagerlista.
Bocka för följande fält: Lagerplats, Antal i lager, Reserverat, Disponibelt.
Skriv ut listan.
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Du kan konstaterar nu att artikel 3001 måste beställas.
Att knyta en artikel till en leverantör
För att kunna beställa artiklar på ett smidigt sätt måste artikeln knytas till en
leverantör.
Vi antar att 2001 Andersson & Son säljer artikel 3001 för 50 kr/st.
Klicka på knappen för leverantörer.
Dubbelklicka på 2001.
Klicka på fliken prislista.
Registrera artikel 3001 eller klicka på pilen i rutan för artikelnummer.
Du ska nu automatiskt få fram artikelnamnet Axel
Registrera leverantörens artikelnummer 90001.
Stäng fönstret med leverantörer.
Klicka Artiklar/Lager/Artiklar och tjänster.
Dubbelklicka på artikel 3001 och klicka fliken Inköp.
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Du kan nu konstatera att du kan köpa artikel 3001 från Andersson & Son
och att deras artikelnummer är 90001.
Order 4001 från Andersson
Orderdatum
Leveransdatum
Fakturadatum
Förfallodatum
Inbetalningsdatum

18-01-20
18-01-20
18-01-20
18-02-20
18-02-20

Order 4002 från Andersson
Orderdatum
Leveransdatum
Fakturadatum
Förfallodatum
Inbetalningsdatum

18-03-10
18-03-20
18-03-20
18-04-20
18-04-20

Order 4003 från Bengtsson
Orderdatum
Leveransdatum
Fakturadatum
Förfallodatum
Inbetalningsdatum
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18-03-11
18-03-20
18-03-20
18-04-20
18-04-20
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