Finsit Nyhetsbrev november 2020
Camilla Einarsson – Produktchef
Välkommen till vårt nyhetsbrev. Nyligen har nya bra funktioner lanserats i finsit.
De viktigaste nyheterna är:
• Möjlighet att använda standardtexter i alla textfält i Periodrapporten.
• Nya och förbättrade funktioner i Skräddarsydda rapporter.

Periodrapporter – förbättrad funktionalitet
Standardtexter tillgängliga i alla textfält
Nu är standardtexter tillgängliga att välja i alla textfält i periodrapporten. Du återfinner dem således i
alla periodrapportens avsnitt och kan enkelt infoga en standardtext som kommentar direkt i anslutning
även till resultat- och balansräkning, nyckeltal och bilagor.

Tips
Du vet väl om att ni kan anpassa standardtexterna på er byrå? Du som är byråadministratör kan
administrera och lägga till fler standardtexter eller redigera befintliga. Ni kan också skapa
branschanpassade standardtexter om ni arbetar med Företagstyper. Läs mer om Företagstyper här.
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Periodrapportsarkiv
Periodrapporterna i rapportarkivet presenteras nu i omvänd ordning, där den senaste och mest
aktuella periodrapporten kommer först. Tidigare presenteras periodrapporterna i kronologisk ordning,
med den senaste och mest aktuella rapporten sist.

Radera utkast
Om du skapat en periodrapport som fortfarande är ett utkast, finns nu mera en knapp för att radera
direkt i periodrapporten. Tidigare har du behövt gå till Periodrapportsarkivet för att kunna radera ett
utkast.

Skräddarsydda rapporter – nya och förbättrade funktioner
Infoga rad vid markörens placering
När du infogar en ny rad i en skräddarsydd rapport infogas nu raden nedanför den markerade raden
där du står i rapporten. Du kan på detta sätt direkt få raden att placeras rätt. Tidigare hamnade alltid
nya infogade rader sist i rapporten och du var tvungen att dra raden rätt i din rapport.

Möjlighet att lägga till separationslinje
Det finns nu möjlighet att lägga in linjer i din skräddarsydda rapport. Infoga en Avskiljningsrad och slå
på funktionen ”Vågrät linje”. Du kan med denna funktion få en tydlig avskiljningslinje mellan två olika
avsnitt i din rapport.
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Fler inställningsval på tomrader
Avskiljande rader/tomrader har också utökats med fler inställningsalternativ. Du kan nu välja om din
tomrad ska vara smal eller bred, precis som du kan när du infogar tomma kolumner. Funktionen
Visningsalternativ har också lagts till på radtypen Avskiljningsrad. Det innebär att raden kan få ett
beroende till annan rad och få samma inställningar som en annan rad.

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