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 Finsit Nyhetsbrev april 2020  
 

Camilla Einarsson – Produktchef 

 
Välkommen till vårt nyhetsbrev. Nyligen har några nya bra funktioner lanserats i finsit.  
 
De viktigaste nyheterna är:  

• Möjlighet att redigera notifieringsmailet från Dokumentarkivet. 

• Kalenderperiod – när du vill låsa en kolumn till en fast period i en skräddarsydd rapport, 
oavsett vilken period du jobbar med. 

Redigera notifieringsmail från Dokumentarkivet  
När du eller din kund har laddat upp filer i Dokumentarkivet kan du notifiera övriga användare med ett 
så kallat notifieringsmail. Detta mail har tidigare varit standardiserat till sin utformning, men nu finns 
möjlighet att redigera texten som du vill, innan du skickar det.  
 

1. Markera dokumentet eller mappen 
2. Välj Skicka e-postnotifiering 
3. Klicka i funktionen ”Anpassa meddelandetext” 
4. Modifiera föreslagen ämnesrubrik och text eller skriv en helt egen text. 
5. Skicka! 

 

 
 
Vill du veta mer om Dokumentarkivet, läs mer här. 

https://www.wolterskluwer.se/support-enkelsida-manual/finsit/finsit-dokument
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Kalenderperiod – användbar funktion i skräddarsydda rapporter  
När du bygger en skräddarsydd rapport eller redigerar din resultatrapport, finns nu möjlighet att lägga 
till en så kallad ”Kalenderperiod”. Detta är en kolumn som du låser till en särskild period och som inte 
påverkas av vilken period du har importerat bokföringsdata till. Du kan t ex låsa en kolumn till att alltid 
visa januari 2020, februari 2020 eller föregående räkenskapsårs juni månad oavsett vilken månad du 
arbetar med just nu.  
 

 
 
Med denna funktion kan du således bygga en rapport som visar utfall på gångna månader för att enkelt 
kunna jämföra perioder med varandra. Du har även möjligheten att bygga kalenderperioder framåt i 
tiden. Då visas värdena med noll tills det att bokföringen hämtas och siffror fylls i allt eftersom. T ex en 
12 månaders resultaträkning. 
 

 
 
Vill du veta mer om skräddarsydda rapporter, läs mer här. 
 

https://www.wolterskluwer.se/support-enkelsida-manual/finsit/finsit-skraddarsydda-rapporter
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Kontaktinformation  

Webbsupport och FAQ-listor  www.wolterskluwer.se/support 

Support  

Teknik- och programrelaterad support 
support@wolterskluwer.se  Tel 031-775 17 00   

Kundservice 

Frågor angående ditt abonnemang, priser, licenser, nybeställningar, ändring av abonnemang, 
adressändring med mera.  
kundservice@wolterskluwer.se  Tel 031-775 17 00    

Säljare 

För mer information om våra produkter inom skatt och ekonomi, förmånspaket, utbildningar etc.  
salj@wolterskluwer.se  Tel 031-775 17 00   
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