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Beskrivning
NovaSecur kan exportera fakturajournaler till externt bokföringsprogram i SIE 4 filformat.
NovaSecur journalför endast fakturor. Kontant hantering måste ske i separat kassaregister.
Vill man att NovaSecur även ska hantera kontant hantering kan man vid kontant försäljning skapa en
faktura och ange ”kontant” som betalsätt.

Kontoinställningar
NovaSecur följer ingen specifik kontoplan utan kontoinställningarna sker manuellt per anläggning.
För att ändra konton gå till ”Anläggningar” i menyn för inställningarna.

Klicka på ikonen som ser ut som ett anteckningsblock för den anläggning som du avser redigera.
Gå till fliken ”Bokföring”.
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Ändra konton efter behov och klicka sedan på knappen ”Spara” längst ned till höger.
Observera att kontoinställningarna inte påverkar tidigare journaler.

Skapa fakturajournal
För att skapa en fakturajournal gå till menyn ”Ekonomi” -> ”Fakturor” -> ”Journaler”.
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Det finns två typer av journaler.
Fakturajournal – Först journalförs en ny faktura i en fakturajournal. En fakturajournal innehåller
konteringen för kundreskontrat samt moms och intäktskonto.
Inbetalningsjournal – När en faktura betalmarkeras eller makuleras hamnar kontoförändringen i en
inbetalningsjournal. En faktura måste ha journalförts i en fakturajournal innan en inbetalningsjournal
kan tas ut på fakturan.
Klicka på knappen ”Skapa fakturajournal”.
Välj datum för att hämta fakturor.

Nu visas de fakturor som ännu inte har journalförts.
Klicka på knappen ”Förhandsgranska” för att gå vidare.
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Nu visas ett utkast på hur fakturajournalen kommer att se ut. Granska journalen och klicka sedan på
knappen ”Slutför”.
Vänta en stund tills journalen är skapad.
För att skriva ut journalen krävs att man öppnar PDF-journalen i en PDF-läsare. Klicka på ikonen
”Download” längst uppe till höger.

Bokföra journalen
Längst bak i journalen finns ett bokföringsunderlag som ska bokföras.
I fakturajournalen ovan ser bokföringsunderlaget ut som följande:

Om en fakturajournal består av många bokföringsunderlag kan man ladda hem en SIE exportfil som
innehåller bokföringsunderlaget.
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Ikonen för SIE-export ses ovan som ”SIE4”.
Det finns två varianter av SIE-filer.
Den vänstra laddar hem sammanställning av bokföringsunderlaget så som det ser ut i
fakturajournalen.
Den högra som heter ”Ladda hem SIE4 per faktura” innehåller bokföringsunderlag per faktura.
Ladda hem filen och spara den på din dator. Granska och importera sedan filen i ditt
bokföringsprogram.
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