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I uppdateringen 2009.5 har det tillkommit en hel del efterfrågade funktioner. Vi har lyssnat 
mycket på våra användare och utifrån detta lyft in de mest efterfrågade funktionerna.

Den första förändringen du kommer att märka är att vi ändrat installationsteknik. Den 
tidigare webbaserade tekniken har inneburit en hel del problem och vi har nu gått över till 
en mer traditionell programinstallation. För dig som inte tidigare installerat Godman 
Redovisning innebär detta inget speciellt.

Har du redan installerat Godman Redovisning 2009.x måste du avinstallera tidigare version 
efter den nya uppdateringen. Mer information om detta får du i separat brev eller ladda ner 
instruktionen på www.godman.se/pdfdokument/uppdatera_fran_2009_x_till_2009_5.pdf

Alla tidigare inmatade uppgifter följer med till den nya versionen.

En ny manual hittar du på www.godman.se/pdfdokument/manual_ver2009_2.pdf

Nya funktioner

Kontoplanen kan vara individuell eller gemensam för 
huvudmännen

När du skapar en inkomst eller utgiftspost kan du nu välja om den skall finnas tillgänglig för 
alla dina huvudmän eller bara en enskild. Bra om du jobbar med många huvudmän.

Anhöriga register
Skapa en förteckning över din huvudmans anhöriga. Lätt att skriva ut.

Bilagor register
Skapa en förteckning över de bilagor som skall skickas med din årsredovisning. Lätt att skriva 
ut.

Standard bankkonto
Välj vilket bankkonto som skall vara förvalt (servicekontot).

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

Manualen
Vi har förbättrat vår manual. Vi kommer även att inom kort lägga upp flera videokurser på 
hemsidan.

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

http://www.godman.se/
http://www.godman.se/pdfdokument/manual_ver2009_2.pdf
http://www.godman.se/pdfdokument/uppdatera_fran_2009_x_till_2009_5.pdf
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Förändrade funktioner

Längd på kontonamn och inkomst/utgiftsposter
Nu kan du ha upp till 30 tecken på dina kontonamn (tidigare 20 tecken).

Utskrift av kassaboken
• Nu kan du skriva ut månadsvis eller för hela året.
• Utskriften sker nu stående för mindre antal sidor.
• Välj sortering på kontonamn eller transaktionsdatum.
• Notering borttaget pga. platsbrist.

Utgifter/inkomster
Sortering kan ske stigande/fallande på datum. Enkelt att ändra.

Hantering av bilaga nr
Vi har ändrat denna 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.

Teckensnitt och utseende
Ett större teckensnitt och lite fräschare färger genomgående i hela programmet.

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

http://www.godman.se/
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