Godman Redovisning
Ett komplett hjälpmedel i ditt redovisningsarbete
som god man, ställföreträdare eller förvaltare
Är du god man, ställföreträdare eller förvaltare som tycker det är mycket jobb med
redovisningen? Då kanske Godman redovisning är något för dig. Godman redovisning är
framtaget för att på ett enkelt och snabbt sätt ge en bra överblick av redovisningen och dina
huvudmäns ekonomi. Stor vikt har lagts på enkelhet och tydlighet och kräver inga tidigare
erfarenheter av datorstödd redovisning.
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Godman Redovisning
Lite historik om programmet
Programmet har funnits på marknaden i flera år och har
genomgått en hel del förändringar sedan första versionen.
Utvecklingen sker i nära kontakt med användarna. Deras
önskemål och funderingar kring programmet har hjälpt oss att ta
fram en produkt som idag är helt unik.



Ingmar Furunhed

Funktioner
Då man som god man kan lägga in och bokföra för ett obegränsat
antal huvudmän så har man redan här en stor vinning genom att
allt är samlat på en och samma plats. Programmet kan skriva ut
ett antal olika ekonomiska rapporter och självklart en årsräkning,
klar att skrivas under. Programmet kan användas år efter år. Det
finns en backup funktion som gör det enkelt att spara eller
återställa

Några
kundröster

hela

redovisningen

från

externt

media.

Säkerhet = trygghet!
För att möta överförmyndarnas krav finns även möjlighet att
lägga in anpassade årsblanketter i programmet. Vi har även ett

”Godman redovisning har
varit mig till stor hjälp.
Helt avgörande för att
jag skulle kunna sköta
mitt uppdrag. Tack!”

Barbro Lundell
”Tack för ett bra
program. Nu går min
redovisning som en
dans. Lätt att lära sig för
en som annars inte har
särskilt stor koll på det
där med ekonomi.”

utbud på olika varianter på de ekonomiska rapporterna. Detta
Gustav Kron

utbud utökas löpande.

Alltid fräscht och uppdaterat
Programmet känner själv av när eventuella uppdateringar,
felrättningar och nya funktioner finns tillgängliga.

Vill du veta mer
Läs mer på hemsidan http://godman.se Här finns även
information

om

godmanskap,

länkar

till

föreningar

och

telefonnummer till landets överförmyndare. Besök gärna god
man bloggen på http://blog.godman.se

Prova fullt fungerade program i 30 dagar
Du kan i lugn och ro prova Godman Redovisning innan du
bestämmer dig. Demon fungerar fullt ut i 30 dagar. Inga
uppgifter försvinner om du köper en licens. Likaså krävs ingen
ominstallation.
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”God Man Redovisning
blev min investering då
jag frustrerad och arg
gav upp papper och
penna efter att ha suttit
med en huvudman i 4
timmar i streck utan att
få siffrorna rätt. Jag hade
gjort klart kalkylen flera
gånger men varje gång
så diffade resultatet med
ibland flera tusen och till
slut kastade jag in
handduken. 40 minuter
senare efter jag hade
köpt och laddat ner
programmet var hela
årsredovisningen färdig
och den var på öret rätt.”
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Lite kort om programmets uppbyggnad och funktioner
Du behöver inte kunna något om ”riktig” bokföring eftersom programmet inte innehåller BAS
kontoplaner, debet och kredit eller andra krångliga termer. Programmet är framtaget för att det skall
kunna användas utan tidigare kunskaper i datorstödd redovisning och av alla åldersgrupper.
Programmet gör alla matematiska beräkningar som krävs så du kan lägga undan din miniräknare.
Allt eftersom du gör löpande bokföring kan du se hur din huvudmans ekonomiska situation ser ut.
Flera olika rapporter (som kan skrivas ut) ger dig full kontroll. Du kan skriva ut en årsräkning när
som helst som är komplett förutom din underskrift.

Ett axplock av funktioner


Programmet öppnas i ett stort (maximerat) fönster. Alla underfönster öppnas i detta (typ MS
Word och Excel).



Säkerhetskopior skapas automatiskt vid varje programavslut.



Återkommande händelser funktion. Ex du kan ange att Hyra skall bokföras den 27 varje månad.



Det går att ladda ner specialanpassade rapportmallar. Vi kan nu tillhandahålla bland annat
årsräkningsblanketter som stämmer bättre överens med de er överförmyndare tillhandahåller.



Ladda ner och installera olika kontoplaner. Vi tillhandahåller anpassade kontoplaner som
innehåller de inkomst och utgiftsposter er överförmyndare önskar användas i redovisningen.



På startsidan ges tillgång till de senaste posterna i vår blogg http://blog.godman.se



På startsidan finns eventuella meddelanden och information från oss.



Varje huvudman kan ha en egen, helt anpassad kontoplan som du kan ändra som du vill.



Standardkontoplan eller ladda ner kommun anpassade från vår hemsida.



Historik för gjorda säkerhetskopior. Du kan återställa från en säkerhetskopia genom att välja den
i programmet.



Överföringar mellan konton visas i separat lista. Enkelt att hitta en överföring och dess
verifikationsnummer.



Markera ett bankkonto som överförmyndarspärrat.



Kassabok och andra typer av rapporter för att få full kontroll av ekonomin.



Dagbok för varje huvudman.



Körjournal som räknar ut total körsträcka för varje huvudman.



Kontakt och anhöriga register.



Årsredogörelse.



Tillgångsförteckning.



Spara rapporter som Pdf eller Excel.



+ mycket, mycket mer….

Ladda ner en demo och prova i 30 dagar på http://godman.se/demo.aspx
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Skärmbilder
Här visas några av underfönstren i programmet. Fler på http://godman.se/skarmbilder.aspx

Arbeta med en huvudman
Menyn till vänster ger dig snabb åtkomst till alla funktioner du behöver för att arbeta med en
huvudman.

Alla funktioner för att arbeta med en huvudman nås via menyn till vänster

Tabeller och summeringar
Programmet använder tabeller som kan sorteras i valfri ordning genom att klicka på rubriker na.
Vissa tabeller summerar även belopp så du får en snabb överblick på din huvudmans
ekonomiska läge.

Du får direkt på skärmen en bra överblick av din huvudmans ekonomi

Dialog fönster
I vissa fall kan ett fönster öppnas där man exempelvis bokför en utgift, konfigurerar kontoplan eller
registrerar en skuld. Detta fönster öppnas centrerat i programmets huvudfönster.

Fönster för att bokföra en överföring

Fönster som visar kontoplan (inkomst och utgifter)

3

Godman Redovisning


Utskrifter och rapporter
Programmet erbjuder helt unika möjligheter då det finns massor av olika utskriftsmöjligheter.
Ekonomiska sammanställningar och blanketter till överförmyndaren finns i programmet. Förutom
att skriva ut på papper kan man även spara som Pdf filer.

Årsräkningen
Du kan skriva ut en komplett ifylld årsräkning. Allt är uträknat och klart, endast din underskrift
behövs. Massor av olika årsblanketter anpassade till olika överförmyndares krav finns att tillgå helt
kostnadsfritt.
Ekonomiska sammanställningar och rapporter
Du kan skriva ut






Kontospecifikationer
Kassabok
Årssammanställningar
Verifikationslistor
Och mycket, mycket mer…

Dagboken och körjournalen
Det finns möjlighet att skriva ut kostnadsräkningar baserat på utlägg som du noterat i dagboken.
Körjournalen kan räkna ut totala körsträckor och ersättningsbelopp.
Se exempel
Du kan se exempel på utskrifter (i pdf format) på http://godman.se/rapportmallar.aspx Här kan du
även kostnadsfritt ladda ner mallar och installera i programmet.

Vi tar löpande fram fler blanketter och rapporter.
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