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I uppdateringen 2010 har det tillkommit en hel del efterfrågade funktioner och förändringar.
Vi lyssnar kontinuerligt på våra användare och eftersträvar att lyft in de mest efterfrågade
funktionerna.
Den första förändringen du kommer att märka är att gränssnittet har förändrats. En modern
och tydlig layout som är enkel att hitta i. Programmet är uppbyggt på två fönster. Det första,
huvudfönstret, finner du alla generella programfunktioner som exempelvis konfiguration av
kontoplaner, skapa huvudmän och göra säkerhetskopior av din redovisning.
Fönster två öppnas när du vill jobba med en vald huvudman. Allt som har med
huvudmannen att göra nås via detta fönster.
Förutom det moderna gränssnittet finns nu alla de funktioner som behövs för att låta
Godman Redovisning sköta allt i ditt förvaltarskap. Körjournal, dagbok, årsredogörelse och
mycket, mycket mer.
Godman Redovisning fungerar även för dig som måste redovisa värdeförändringar som
inkomst eller utgift.
Har du redan installerat Godman Redovisning 2009.x måste du avinstallera det innan
installation av version 2010. Mer information om detta får du i separat brev eller ladda ner
instruktionen på www.godman.se/pdfdokument/uppdatera_fran_2009_x_till_2010.pdf
Tidigare gjord redovisning kan importeras till den nya versionen.
En ny manual hittar du på www.godman.se/pdfdokument/manual_2010.pdf

Besök oss på www.godman.se för mer information.
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Kort om Godman Redovisning 2010
Godman redovisning är programmet som
gör din redovisning enkel, trygg och rolig.
Detta program har det som krävs av ett
redovisningsprogram för godman och
förvaltare. Det är enkelt och utförligt med
bra manualer och instruktionsfilmer.
Ett program som har genomgått flera större
uppdateringar det senaste året med nya
funktioner, nytt gränssnitt mm.
Programmet jobbar med två stycken fönster. När du startar öppnas ett huvudfönster där
alla funktioner som gäller rent generellt nås. Inställningar, säkerhetsfunktioner och
kontaktinformation för god man.
När du vill jobba med en huvudman öppnas ett nytt fönster där du når alla funktioner som är
för just den valda huvudmannen.

Huvudfönster med generella funktioner

Besök oss på www.godman.se för mer information.

Fönster för vald huvudman
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Nya funktioner
Bättre rapporter och utskrifter
Alla utskrifter har fått ett rejält lyft. Du kan spara alla rapporter och utskrifter i Pdf, MS Excel
eller som Rtf format (öppnas i MS Word eller liknande). Här är några av nyheterna för
rapporter och utskrifter:
•
•
•
•
•
•

Överförmyndarens kontaktinformation är med på årsutskrifterna.
Kassaboken visar aktuellt saldo efter varje transaktion. Enkelt att stämma av med
bankens kontoutdrag.
Årsredogörelse
Tillgångsförteckning
Årsräkning och sluträkning
Utskrift av dagbok och körjournal (räknar ut ersättningen automatiskt).

Exempel på utskrift av kassaboken

Dagbok
I dagboken antecknar du alla de händelser som sker under perioden och som du vill hålla
reda på. Dagboken är alltså en kalender knuten till en unik huvudman. Dagboken kan skrivas
ut.

Årsredogörelse
Du kan nu skriva ut en komplett årsredogörelse direkt från programmet. Bara att skriva
under och bifoga. Använd dagboken som stöd för att fylla i rätt uppgifter.

Körjournal
Registrera alla dina resor. Du kan ange ersättningen per kilometer och programmet räknar ut
periodens totala ersättning som du sedan för in i din årsredogörelse.

Besök oss på www.godman.se för mer information.
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Överföringar mellan konton
Du för nu över medel mellan huvudmannens konton på ett mycket enklare sätt än tidigare.

Kontoplanen
Färdig kontoplan för inkomster och utgifter (vid nyinstallation). Denna kan givetvis
kompletteras och ändras fritt efter dina behov.

Programkonfiguration
Du kan nu välja om bilaga nummer och verifikationsnummer skall genereras automatiskt
eller om du själv vill ange detta.
Du kan ange din kilometerersättning vid resor. Rapporten för körjournalen skriver ut den
totala ersättningen.

Förändrade funktioner
Bilagor
Om du anger bilaga nummer för bankmedel, tillgångar och skulder kommer bilaga nummer
skrivas ut i årsredovisningen.

Utskrift av kassaboken
•
•
•
•

Nu kan du skriva ut månadsvis eller för hela året.
Utskriften sker nu stående för mindre antal sidor.
Notering borttaget pga. Platsbrist
Ing, utg. behållning samt saldo efter varje transaktion skrivs ut.

Sorteringar
Sortera stigande eller fallande genom att klicka i rubrikerna.

Klicka på Datum eller namn för att ändra sorteringsordningen.

Hantering av verifikationsnummer och bilaga nummer
Vi har ändrat hantering för att få en mer korrekt bokföring. Nu anges automatiskt eller
manuellt ett verifikationsnummer när en transaktion skall registreras. Bilaga nr anges istället
i bilaga registret (automatiskt eller manuellt). I utskriften av årsredovisningen skrivs inte
bilaga nr ut. Detta får man manuellt skriva in där man vill att en bilaga skall skickas med.

Kontaktuppgifter för huvudman
Telefon och e-post kan anges för varje huvudman. För varje huvudman kan du ange
kontaktuppgifter till berörd överförmyndare.
Ytterliggare information hittar du i manualen.

Besök oss på www.godman.se för mer information.

