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Verktyg 
Registrering 
Innan programmet börjar användas ska företagsuppgifter registreras in i bilden Registrering som finns 
under Program i menyn. Fyll i företagsinformationen exakt enligt licensinformationen från FDT. I fältet 
Licensinformation registreras de nycklar som följer med på registreringskortet vid leverans. Nycklarna 
måste anges för att programmet ska kunna användas fullt ut, annars är programmet bara i 
demonstrationsläge. I kapitlet Uppläggning av register finns mer information om registrering. 
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Uppläggning av register 
När programmet är installerat ska man göra uppläggning av datafiler. Välj för vilka program datafiler ska 
skapas. Om man har klientversion väljer man önskat klientnummer via Arkiv, Klient. Om det redan finns 
upplagda datafiler, kommer de befintliga att uppdateras. Datafiler kan inte raderas för att man väljer skapa 
datafiler.  
 

 
 

Uppdatera datafiler 
Väljer man Uppdatera kommer datafilerna att konverteras till aktuell programversionen. Efter 
installation av en ny programversion ska man klicka Uppdatera. Om en ny programversion är inlagd och 
programmet försöker startas utan att man har genomfört uppdatering av registerna, visas meddelandet  
”Starta programmet VERKTYG, välj sedan Uppdatera under menyn Program”. 
 
Det är viktigt att ta en säkerhetskopia på datafilerna innan man uppdaterar registerna. Innan filerna 
konverteras, optimeras automatiskt filerna. Först repareras filerna om de skulle vara skadade och sedan 
komprimeras filerna så att de tar mindre plats på hårddisken. Programmet känner automatiskt av vilka 
filer som behöver uppdateras. 
 
När man uppdaterar datafilerna skapas det en loggfil, FDTLOGG.INF. Filen finns i programbiblioteket 
och visar vilka datafiler som har uppdaterats och när uppdateringen är gjord. 
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Användare 
Under menypunkten Användare lägger man upp de användare som ska ha behörighet till programmet. I 
tabellen registrerar man användare, lösenord och fullständigt namn. Lösenordet kan bestå av bokstäver 
eller siffror.  
 
Programmet sätter automatiskt alla bokstäver till versaler vid inmatningen. Det visas en * för varje tecken 
i lösenordet.  
 

 
 
I tabellen anger man även vilken grupp användare tillhör. Det går att lägga upp rättigheter för grupp 0-9. 
Det är endast användare som tillhör grupp 0 som kan lägga upp rättigheter och som kan öppna Verktyg. 
Det kan vara lämpligt att endast den systemansvarige tillhör grupp 0.  
 
Rättigheterna läggs upp per program under Arkiv, Inställningar i fliken Rättigheter. I tabellen lägger 
man upp rättigheter för varje fält per register. Rättigheterna läggs upp per grupp. Se kapitlet Uppläggning 
av register för mer information om hur man lägger upp rättigheter. 
 
Om man har klientversion av programmet, markerar man även för vilka klienter användaren har 
rättigheter till. Rättigheter läggs upp per klient i varje program. Funktionen sätt omvänt kan användas för 
att snabbt markera varje klient. Om man t ex har modulen för 1000 klient och användaren ska ha 
rättigheter till alla 1000 klienter kan man klicka på sätt omvänt. Då kommer alla klienter att markeras 
automatiskt.  
 
När alla uppgifter på användaren är registrerad, spara uppgifterna genom att klicka på diskettikonen. Det 
går även att spara genom att gå upp i menyn på Arkiv, Spara eller Ctrl+S. 

 

 
Om man vill radera en upplagd användare, kan man dubbelklicka i fältet så att texten blir markerad och 
trycka på Delete. Gör på samma sätt för alla fält som ska raderas. 
 

 
3 



 Avance Verktyg 8.3 
 
 

Valutakurser 
I denna tabell anges valutans beteckning, valutans namn, sortering, aktuell kurs för fakturering och 
leverantör modulen, enhet, om kursen skall låsas mot EMU samt avrundning. Det finns möjlighet att 
lägga upp 250 olika valutor.  
 

 
 
EUR är en valuta som standard ligger upplagd. 
 
Id genereras från systemet, börja med att ange valutans beteckning vilken anges med tre bokstäver. 
Valutans namn, kan vara exempelvis ”Svenska Kronor”, denna kolumn kan lämnas blank. 
 
Ordningen hur valutorna skall uppträda i programmet går att justera i kolumnen Sortering. Om inget 
anges uppträder de i alfabetiskt ordning enligt beteckningen. Denna ordning kan ändras när som helst. 
 
Aktuell kurs anges separat för Avance Fakturering och Avance Leverantör. Om kursen är 11,78 innebär 
det att ett pund kostar 11.78 svenska kronor. Valutakursens enhet, kursen är normalt hur många av en viss 
valuta som går per svensk krona, det kan dock hända att en användare vill att kursen jämförs med hundra 
eller tusen svenska kronor. Om enhet exempelvis ställs till 100 så blir kursen nämnd ovan 1178,00.  
 
De medlemsländer som knutit sin valuta till EURO ska markeras i kolumnen EMU. Om man markerar 
EMU justeras aktuell valuta automatiskt mot EURO valutans kurs. EURO anges med EUR. Observera att 
denna flagga ej får vara satt på EUR. 
 
I kolumnen avrundning kan man styra hur programmet ska avrunda aktuell valuta, i tiondels öre (0,01), i 
öre (0,10) eller hela kronor (1,00). 
 
Observera att man bör inte radera en valuta sedan den börjat användas, inte heller går det att återskapa en 
raderad valuta utan att gå in i databasen. 
 
I Leverantörs- och Kundregistret väljer man vilken valuta leverantören/kunden ska kopplas mot. Det är 
viktigt att rätt valutabeteckning anges, eftersom den informationen finns i betalningsfilen vid betalning av 
utländska fakturor.  
 
När valutakursen förändras, måste man gå in i Verktyget och göra ändringar.  
 
Vid inregistrering av leverantörsfakturor, inregistrering av beställningar och fakturering används 
automatiskt den valda valutan. I Leverantörsreskontran och Kundreskontran visas både det svenska och 
det utländska beloppet. I Inköp visas endast det utländska beloppet.  
 
Om kursen har förändrats vid betalningstillfället, så måste man ändra beloppet vid avbokning av 
leverantörsfakturor. Mellanskillnaden vid kursvinst eller kursförlust konteras automatiskt på kontot för 
kursförlust eller kursvinst. Se kapitlet Avbokning av fakturor för mer information. 
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Vid inbetalning av kundfakturor räknar programmet automatiskt ut  kursvinsten/förlusten och konterar 
beloppet på det konto för kursvinst eller kursförlust som är angivet i Basinformationen. 
 

Rapporter 
De rapporter som finns tillgängliga är valutahistorik och valutakurser samt ett registreringsformulär. 
 

Arkiv - menyn Arkiv.  
För att växla mellan skarp databas och övningsdatabas går man via denna meny och klickar på 
Övningsregister.  

Importera inställningar 
Denna funktion används bara i samråd med FDT Support. 

Skrivarinställning 

 

Färginställning 
Används om man vill ändra de färger som används i programmet. Man väljer först Komponent och 
sedan om det är textfärg eller bakgrundsfärg. Dubbelklicka på det färgade fältet längre ut till höger och 
välj ny färg. Färginställningen är per dator. 
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Programinställning 
Programinställningar innehåller inställningar som gäller alla maskiner i ett nätverk. De inställningar som 
görs under programinställningar påverkar alla användare. Innehåll på flikarna förändras med vilka 
moduler ingår i aktuell licens, det kan därför förekomma tomma ytor på flikarna.  
 
Allmänt : 

 
 
Uppgifter för inställningar av SMS tjänst, server IP, inloggning, lösenord och kundid får man när man 
tecknar abonnemang för sms. För att kunna skicka SMS krävs även licensnyckel.  
 
Avsändare är vilket telefonnummer som ska stå som avsändare, detta har man en möjlighet att ändra när 
man skickar SMS. Passiv anslutning är vilken typ av anslutning som ska ske när man skickar SMS, detta 
beror på inställningar i ditt nät. Fungerar det inte med att skicka SMS kan man prova att ändra denna 
inställning och försöka igen.  
 

 
 
Med inställningarna ”tillåt … överföring” kan man styra vilka val som ska vara möjliga när man skriver 
ut och godkänner en bokföringsorder. Minst ett val måste vara valt. ”Tillåt ändring av specificering” kan 
man välja om användaren ska kunna ändra inställning på specificering vid utskrift. Normalinställningen 
väljs på nästa inställning och om man inte tillåter ändring är det normalinställningen som kommer att 
gälla. Skapa radtext på ospecificerade journaler, skapar en radtext på verifikaten enligt ”från löpnr – till 
löpnr”, gäller endast ospecificerade journaler. 
 

 
 
Inställningar för exporter vid order/fakturautskrifter. Kräver tilläggsmodul. 
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Fakturering:  

 
 
Inställningar för hur beräkning av bruttomarginal ska ske. Normalt vid bruttomarginal beräknas 
anskaffningspriser från det pris som anges vid försäljningen. Med denna inställning kan man istället få 
utpriset att beräknas från inpriset.  
 
Val om inleverans i lagerändring av artiklar som är strukturer ska tolkas som montering (blir annars 
inleverans på artikeln istället). 
 
Val om sökning på artikelnr även ska söka på beställningsnummer när man anger artikelnr vid 
registrering. 
 

 
 
Har man gamla rapporter som man har använt i Avance butiksregistering version 8.0 eller äldre kan man 
med denna inställning få dessa rapporter att fungera i aktuell version. Detta gäller inte ButikPE. 
 
Moms på förskott är om förskottsbetalningar är inkl eller exkl moms. Normalt säger lagen att förskott på 
en specifik vara ska vara med moms med förskott på ospecifierade varor ska vara exkl moms. 
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Påverka beteendet vid orderregistreringen genom att markera dessa olika val, som beskrivs nedan: 
 
Tillåt att ordernr… är att man själv kan ange ett ordernr högre än nästa nummer i basinformationen för att 
sedan registrera en order på detta angivna nummer. Med denna inställning ska ordernr i basinformationen 
vara ett lågt nummer och de nummer man anger måste ligga högre. 
 
Tillåt återanvändning… kan i samband med tillåt ordernr göra att ordernr lägre än aktuellt i 
basinformationen kan återanvändas. Normalt sett är ordernr förbrukade efter användning. Tänkt på att 
man då i historiken kommer ha samma ordernr flera ggr på olika faktura nr. 
 
Tvinga att artikelnr… medför att endast artikelnr som finns i registret kan användas vid orderregistrering. 
 
Sök… är att om man skriver ett artikelnr som inte finns kommer det automatiskt göras en sökning på allt 
som börjar med det som man skrev. Om detta matchar mer än en artikel får man en dialog med artiklar att 
välja bland. 
 
Leverera endast disponibelt… medför att man i leverans kolumnen endast kan skriva 
tillgängligt/disponibelt antal enligt lagersaldot. 
 
Överleverans… medför att om man levererar mer än ursprungsantalet ska ändå inte kolumnen Antal 
ändras till levererat antal. 
 
Kreditkontrollen… väljer om kreditkontrollen ska göras på kunden eller fakturamottagaren (i de fall båda 
finns). 
 
Fakturamottagaren… styr vems prislista och rabatt som skall gälla. 
  
Visa… medför att alla användare som är upplagda i Avance användarregister kommer att finnas i listan 
till vår referens. 
 
Spara… medför att leveranser på följesedel lagras och vid nästa följesedels utskrift dras tidigare levererat 
antal bort så att man på varje utskrift av följesedel enbart ser vad som levererades på aktuell följesedel. 
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Anger hur anskaffningen ska beräknas per orderrad. 
 

 
 
Anger vad som ska sparas vid utskrift av fakturor. Ska inte ändras utan att man haft kontakt med support. 
Ändring medför att alla uppgifter inte lagras vid utskrift. 
 

 
 
Inställningar för permanentfakturor. Välj om det ska tilldelas nytt ordernr vid utskrift i annat fall behålls 
aktuellt nr efter utskrift. Leverera allt anger hur ordern ska bli levererad igen efter utskrift. Markera även  
vilken status som ska tilldelas efter utskrift. 
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Här anges vilket artikelnr som gäller för vikt och volym. Om artikeln finns artikelregistret kommer 
artikeln att hämtas vid beräkning av vikt respektive volym. Med inställningen Lägg på antal… hamnar 
beräknad vikt/volym i antalskolumnen, utan denna inställning hamnar värdet i benämningskolumnen efter 
benämningen på artikeln. 
 

 
 
Inställningar för beställnigar från fakturering och ButikPE. Välj om inköpsordrarna ska skapas på samma 
lagerställe som aktuellt lagerställe och att inga andra beställningar från andra lagerställen ska dela 
inköpsorder. Varje lagerställe kommer alltså att skapa en egen inköpsorder per leverantör. 
 
Välj också om kundordernr ska skrivas till Notat (kolumn på inköpet), detta gäller endast i de fall det är 
en inköpsrad för en specifik order. 
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Här väljer man vilken inventeringsmetod som gäller för klienten. För ytterligare beskrivning av de olika 
metoderna se manualen för detta.  
 
Hur inventeringsförslagen ska sorteras. 
  
Sidbryt förslagen… är att man vill att varje sorteringsnyckel ska medföra en sidbrytning. 
 
Tillåt inventering av ej lagerförda artiklar… medför att man kan inventera artiklar som är markerade  Ej 
lageravräkning/tjänsteartikel.  
 
Ta med registrerade… är om redan inventerade artiklar ska komma med på nästa utskrift av 
inventeringsförslag. Det innebär att om en artikel ingår på ett inventeringsförslag kan det komma med på 
ett nytt inventeringsförslag när det första inventeringsförslaget har hämtats upp och sparats. 
 
Gör automatiskt… då görs automatiskt urval på artiklar med lagersaldo skilt från noll, artiklar som finns 
på en order eller artiklar som finns på en beställning samt om det varit lagerrörelser på artikeln under det 
senaste året (365 dagar från aktuellt datum). Vill man ha en annan tidsram för detta kan man på urval 
välja att göra urval på rörelsedatum och ange från vilket datum artikeln måste ha rörts, >, är det enda 
giltiga urvalet i detta fall. 
 
Rörda endast… innebär att urvalet rörda artiklar enbart kommer att kontrolleras mot aktuellt lagerställe. 
 
Antal artiklar per inventeringsförslag kan ställas här. Det är hur många artiklar som programmet lägger 
per inventeringsförslag vid utskrift från rapportbilden. Standardvärdet 35 artiklar per sida motsvarar en 
A4sida. 
 

 
 
Val för vad som ska bli nästa lediga kundnr när denna funktion används i Avance och/eller ButikPE. 
Visa fakturarabatt är en funktion där man på kunden anger hur mycket rabatt som skall utges på fakturan, 
denna rabatt syns enbart på fakturautskriften. 
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Här ställs vilken påminneslenivå som ska ge avvaktan samt inkasso. Normalt är dessa ställda till 2 som 
innebär att efter två utskrivna påminnelser ska avvaktan sättas samt när den ska markeras för inkasso. 
Sätter man inkasso lägre än avvaktan kommer den gå direkt till inkasso. Sätter man avvaktan lägre än 
inkasso kommer enbart fakturan sättas i avvaktan och man får manuellt välja inkasso. På fakturor som har 
fått avvaktan kan man avmarkera detta och ytterligare en påminnelse skriv ut innan avvaktan sätts igen. 
Max värde är 99. 
 

 
 
Påverka utseendet på rapporterna genom att välja någon av kryssrutorna ovan.  
 
Man kan sätta antal på hur många utskriftsexemplar som ska komma vid garantiutskrift. Antalet 0 innebär 
att funktionen är avstängd. 
 
Leverantör: 

 
 
Spara lagerhistorik… är om lagerhistorik ska sparas vid inleveranser. Ändring påverkar även fakturering. 
 
Inleveranser… Om inleveranser på strukturer ska tolkas som montering. Samma inställning som för 
lagerändring men denna påverkar inleveranser i inköp. Inställningarna är oberoende av varandra. 
 
Summera… addera artikelrader för samma artikel på ett inköp. 
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Om inköpsordrar… om lagerställe på manuellt skapade inköpsordrar ska väljas till aktuellt lagerställe, 
annars skapas dom som blandat inköp där inköp till olika lagerställen kan registreras på samma inköp. 
 
Om fri… om man själv vill välja inköpsnummerserie. 
 
Normalinställning… om kolumnen Spara Inpris ska vara markerad eller inte. 
 
Leverera… om man gör en negativ inleverans ska endast disponibelt antal kunna levereras. 
 

 
 
Påverka utseendet på rapporterna genom att välja någon av kryssrutorna ovan. Standardrapporterna 
stödjer denna funktion. 
 
Övrigt: 

 
 
Inställningar för Solid. Se annan manual för detta. 
 

 
 
Inställningar för Electrolux credti, se annan manual för detta. 
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Inställningar för Resursbank se annan manual för detta. 

SQL-serverinställning 
SQL server inställningar kan enbart användas om man har licens för SQL server.  
 

Redigera 
Menyn Redigera 

Massändra 
Massändra används för att ändra uppgifter på ett stort antal poster, t ex artiklar. Massändra kan användas i 
Kund-, Artikel- och Leverantörsregistret. Massändra kan även användas för ändring av prislistor, byte av 
kundnummer, artikelnummer, leverantörsnummer och beställningsnummer. 
 

 
 
Klicka på fliken Kund, Artikel, Prislistor eller Leverantör beroende på vilket register som ska ändras. 
Man börjar med att göra ett urval på det som ska beröras av massändringen.  
 
Information om hur man ändrar kund-, artikel-, leverantör- och beställningsnummer beskrivs längre fram 
i avsnittet. 
 
Välj i tabellen vilket Fält du vill göra urval på. Klicka på pilen som finns på raden fält, så visas en tabell 
med de fält som det går att göra urval på. Klicka på önskat fält, så visas det på raden.  
 
Välj urvalsvillkor från tabellen. Klicka på pilen som finns på raden Som, så visas en tabell med de 
urvalsvillkor som finns. Klicka på det villkor du vill använda, så visas det på raden.  
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Förklaring till de olika urvalsvillkoren: 
 
Börjar med Fältet börjar med detta 
Innehåller Fältet innehåller detta 
=  Lika med 
> Större än 
>= Större än eller lika med 
< Mindre än 
<= Mindre än eller lika med 
<> Ej lika med 
 
Urvalsvillkoren ”börjar med” och ”innehåller” fungerar inte vid urval på datumfält när man ska 
massändra.  
 
I fältet Värde ska man ange det värde som gäller för urvalet. Värdet kan vara siffror eller bokstäver. 
 
Det går att ställa upp till 10 olika villkor samtidigt. 
 
När urvalet är gjort ska man bestämma vilket fält som ska ändras och vad fältet ska ändras till. Det finns 
en fältlista som visar alla fält som kan ändras. I fältet Ändra anger man vilket fält som ska förändras. Välj 
önskat fält ur fältlistan och "dra" fältet med vänster musknapp nedtryckt till fältet Ändra. Släpp 
musknappen så visas fältet. I rutan Till anges vad det valda fältet ska ändras till. I rutan Till kan man välja 
ett fält ur fältlistan och med hjälp av detta skriva hur man vill att fältet ska ändras. 
 
Välj sedan Hämta förslag. Då visas en tabell med vilka artiklar, kunder eller leverantörer som kommer 
att ändras, hur fältet ser ut före och efter ändringen. Om förslaget ser bra ut och du vill utföra ändringen, 
klickar du på fältet Utför ändringar. Om man inte vill utföra ändringen kan man antingen välja Stäng 
eller ändra urvalet och sedan Hämta förslag. 
 
Det går att göra flera ändringar samtidigt i samma register. 
 
Exempel 1 – Urval på kunder 
Om man vill göra ett urval på kunder där namnet innehåller texten "Finans" någonstans i namnfältet, görs 
urvalet på följande sätt: 
 
På raden "Fält" väljer man Namn. Urvalsvillkoret blir Innehåller och i "Värde" skriver man texten Finans.  
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Exempel 2 – Urval på leverantörer 
Om man vill göra ett urval och massändra de leverantörer som är betalningsspärrade, görs urvalet på 
följande sätt: 
 
På raden "Fält" väljer man Spärrad och urvalsvillkoret blir ”lika med”. I fältet "Värde" visas en liten ruta 
som man klickar på, så blir den markerad.  
 

 
 
Exempel 3 – Massändra artiklar 
Det går att göra upp till 10 olika urval samtidigt. Det går till exempel att göra urval på artikelnummer som 
börjar på 11 (villkor 1), artikelgrupp som är lika med 98 (villkor 2) och fältet Övrigt som innehåller 
texten lagervara (villkor 3). I detta exempel har vi sökt på tre olika villkor samtidigt. Endast villkor 1 och 
villkor 2 syns i bilden. Man förflyttar sig mellan villkoren med musen eller med Ctrl+piltangenterna. 
Även rullningslisten kan användas för förflyttning. 
 

 
 
I tabellen Fältlista väljer man vilket fält som ska massändras. Klicka på önskat fält och "dra" fältet till 
Ändra med vänster musknapp nedtryckt. I fältet Ändra anger man vilket fält som ska ändras och i fältet 
Till anges vad fältet ska ändras till. Det går även att hämta fält från fältlistan till fältet Till. Tänk på att 
textfält ska anges med ". Om t ex fältet Vår referens ska ändras till Kalle Karlsson, anges "Kalle 
Karlsson" i fältet Till. 
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Exempel 4 – Massändra kreditgräns på kunder 
Fältet kreditgräns i Kundregistret ska ändras på alla kunder. Man börjar med att göra ett urval av vilka 
kunder som ska beröras av massändringen. Urvalet är Kundnr, ”börjar med”. Eftersom fältet värde lämnas 
tomt, kommer ändringen att beröra alla kunder. I fältlistan klickar man på fältet Kreditgräns och "drar" 
fältet med vänster musknapp nedtryckt till fältet Ändra. I fältet Till anges den nya kreditgränsen, i detta 
exempel 150 000.  
 
Klicka sedan på Hämta förslag. En tabell visas med de kunder som kommer att ändras. Tabellen visar 
även hur fältet kreditgräns ser ut före ändringen och vad fältet kommer att ändras till. Om du vill utföra 
massändringen klickar du på Utför ändringar. Om du inte vill utföra ändringen kan du antingen klicka på 
Stäng eller göra om urvalet och sedan välja Hämta förslag igen. 
 

 
 
Exempel 5 – Massändra lageravräkning på artiklar 
I Artikelregistret ska krysset i fältet lageravräkning tas bort för ett urval av artiklar. Välj fliken Artikel. 
Urvalet är Artikelnr, ”börjar med”, 1. I fältlistan klickar man på fältet Lageravräkning och "drar" fältet 
med vänster musknapp nedtryckt till Ändra. Släpp musknappen så visas texten i fältet. I fältet Till skriver 
man en nolla (0) för att krysset i rutan till lageravräkning ska tas bort i Artikelregistret. 
 

 
 
Klicka på Hämta förslag så visas en tabell med de artiklar som kommer att ändras. I kolumnen 
Lagerändring visas att fältet är ikryssad sedan tidigare. I kolumnen Till står det 0. Det betyder att krysset i 
fältet lageravräkning kommer att tas bort. Om du vill utföra massändringen klickar du på Utför ändringar. 
Om du inte vill utföra ändringen kan du antingen klicka på Stäng eller göra om urvalet och sedan välja 
Hämta förslag igen. 
 
Om man istället hade valt att markera fältet lageravräkning på artiklarna, skulle det istället stå en etta (1) i 
fältet Till. När man sedan väljer Hämta förslag står det 1 i kolumnen Till. 
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Exempel 6 – Massändra moms på artiklar 
På ett urval av artiklar ska momsen ändras från 25% till 21%. Urvalet ska göras på artiklar där 
benämningen innehåller texten Lego. Klicka på fältet Moms i fältlistan och "dra" fältet till Ändra. I fältet 
Till anges 1. 

 
 
Moms 1 (25%) har värdet 0, moms 2 (12%) har värdet 1 och moms 3 (6%) har värdet 2 o s v. Klicka på 
Hämta förslag så visas en tabell med de artiklar som kommer att ändras. Om du vill utföra massändringen 
klickar du på Utför ändringar. Om du inte vill utföra ändringen kan du antingen klicka på Stäng eller göra 
om urvalet och sedan välja Hämta förslag igen. 
 
Exempel 7 – Prisändring av artiklar 
Ett urval av artiklar ska prisändras. Välj fliken Artikel. Vi gör urval på alla artiklar där a´-priset är större 
eller lika med 100 kr. A´-priset ska ändras till inpriset plus 35%. 
Klicka på fältet Apris som finns i fältlistan och "dra" fältet till Ändra. Klicka på Inpris i fältlistan och 
"dra" fältet till fältet Till. Sedan anges en formel för att öka inpriset med 35%, se bilden nedan. 

 
 
Klicka på Hämta förslag så visas en tabell med de artiklar som berörs av ändringen. I tabellen visas hur 
a´-priset ser ut före ändringen och vad priset kommer att ändras till om ändringen utförs. Om du vill 
utföra massändringen klickar du på Utför ändringar. Om du inte vill utföra ändringen kan du antingen 
klicka på Stäng eller göra om urvalet och sedan välja Hämta förslag igen. 
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Exempel 8 – Massändra kontonummer på leverantör 
Det går att massändra flera fält samtidigt i samma register. I exemplet ska både inköpskontot och 
leverantörsgrupp på leverantörerna ändras. Inköpskontot ska ändras till 4011 och leverantörsgrupp till 45. 
Välj fliken Leverantör. Urval görs på alla leverantörsnummer som börjar med 1. 
 
Klicka på fältet Inköpskonto i fältlistan och "dra" fältet till Ändra. I fältet Till anges det nya kontonumret 
4011. Därefter anger man ett kommatecken. Klicka på Levgrupp i fältlistan och "dra" över det till fältet 
Till. Skriv sedan 45.  
 
Klicka på Hämta förslag. Tabellen visar alla leverantörer som berörs av ändringen. Om du vill utföra 
massändringen klickar du på Utför ändringar. Om du inte vill utföra ändringen kan du antingen klicka på 
Stäng eller göra om urvalet och sedan välja Hämta förslag igen. 
 

 
 
Exempel 9 – Prisändring av artiklar 
I exemplet ska prislista 1 höjas med 5% på alla artiklar. Klicka på fliken Prislistor. Man börjar med att 
göra ett urval på Villkor 1. På raden Fält väljer man PrisLista. Urvalsvillkoret blir "lika med" och i fältet 
Värde anges 1.  
 
Klicka på fältet aPris som finns i fältlistan och "dra" fältet till Ändra. Klicka på aPris i fältlistan och "dra" 
fältet till fältet Till. Sedan anges en formel för att öka priset med 5%. 
 
Klicka på Hämta förslag. Tabellen visar alla artiklar som berörs av ändringen. Om du vill utföra 
massändringen klickar du på Utför ändringar. Om du inte vill utföra ändringen kan du antingen klicka på 
Stäng eller göra om urvalet och sedan välja Hämta förslag igen. 
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I Specialprisfliken i Artikelregistret kan man på prislista även välja "Alla". Om man vill att prisändringen 
ska gälla alla prislistor, gör man istället nedanstående urval i Villkor 1: 
 
Fält: PrisLista 
Som: = 
Värde: 0 
 
Massändra kund-/artikel-/leverantör-/beställningsnummer 
Funktionen används för att ändra kund-, artikel-, leverantör- och beställningsnumer. Klicka på önskad flik 
beroende på vad som ska ändras. När man ändrar nummer för t.ex kunder ändras kundnumret i alla 
register där kundnumret finns, t.ex i fakturaregistret, kundreskontran, statistik och historik. Det fungerar 
på motsvarande sätt när man byter leverantörsnummer, artikelnummer och beställningsnummer. 
Uppgifterna ändras i alla register där numren finns. 
 
 I kolumnen Från anger man vilket nummer man vill byta från och i kolumnen Till anger man vilket 
nummer man ska byta till. 
 
Det finns en funktion som kontrollerar om det nya numret redan finns. Man får välja hur man vill att 
programmet ska hantera detta.  Om man anger ”Stoppa”, får man en varning om att numret redan finns. 
Massändringen avbryts då. Byte av nummer utförs fram till att kollisionen uppstår. 
 
Om man väljer ”Behåll båda”, kommer programmet att behålla både det gamla och nya numret om det 
nya numret redan finns. Däremot kommer all statistik och övrig information att flyttas över till det nya 
numret.   
 
Väljer man ”Behåll Till” raderas det gamla numret och all övrig information , t.ex statistik och historik, 
flyttas till det nya numret. 
 

 
 
Vid ändring av artikelnummer finns det möjlighet att lägga det gamla artikelnumret som alias på det nya 
artikelnumret. Man markerar då fältet ”Lägg gammalt som alias” i fliken Artikelnr. 
 
Om man har registrerat uppgifter i tabellen och vill ta bort alla uppgifter, klickar man på Rensa. Tabellen 
töms då på all information. 
 
Det finns även möjlighet att läsa in en fil med ändringarna. Man skapar en textfil där man anger vilket 
kund-, artikel-, leverantör- eller beställningsnumer man vill ändra från och till vilket nummer det ska 
ändras till. Ange skiljetecknet | mellan numren. I exemplet nedan ska kundnummer ändras från 5000 till 
6000, 5001 till 6001 osv. 
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Klicka på Läs fil så kommer vald fil att läsas in i tabellen. 
 
För att utföra ändringarna klickar man på Utför ändringar. Tänk på att ta en säkerhetskopia innan 
ändringarna utförs. Man får en kontrollfråga innan ändringarna utförs. Klicka på Stäng för att stänga 
dialogrutan. 

Massradera 
Massradera används för att radera ett urval av poster. Klicka på önskad flik beroende på vilket register 
uppgifter ska raderas från. Följande uppgifter kan raderas via massradera: kunder, artiklar, offerter, 
betalda fakturor, fakturahistorik, försäljningsstatistik, leverantörer, betalda och makulerade leverantörs-
fakturor, köpstatistik, offertförfrågningar och slutlevererade inköpsunderlag.   
 
Det är viktigt att man tar en säkerhetskopia på datafilerna innan man massraderar.  
 
När man ska massradera poster från ett register börjar man med att göra ett urval på vilka poster som ska 
raderas.  
 
Välj i tabellen vilket Fält du vill göra urval på. Klicka på pilen som finns på raden fält, så visas en tabell 
med de fält som det går att göra urval på. Klicka på önskat fält, så visas det på raden.  
 
Välj urvalsvillkor från tabellen. Klicka på pilen som finns på raden Som, så visas en tabell med de 
urvalsvillkor som finns. Klicka på det villkor du vill använda, så visas det på raden.  
 
Förklaring på de olika urvalsvillkoren: 
 
Börjar med Fältet börjar med detta 
Innehåller Fältet innehåller detta 
=  Lika med 
> Större än 
>= Större än eller lika med 
< Mindre än 
<= Mindre än eller lika med 
<> Ej lika med 
 
Urvalsvillkoren ”börjar med” och ”innehåller” fungerar inte vid urval på datumfält när man ska 
massradera.  
 
I fältet Värde ska man ange det värde som gäller för urvalet. Värdet kan vara siffror eller bokstäver. 
 
Det går att ställa upp till 10 olika villkor samtidigt.  Man förflyttar sig mellan villkoren med musen eller 
med Ctrl+piltangenterna. Även rullningslisten kan användas för förflyttning. 
 
När urvalet är gjort klickar man på fältet Hämta förslag. Då visas en tabell med de poster som kommer 
att raderas enligt det gjorda urvalet. När man raderar kunder och leverantörer är det endast de poster som 
är överstrukna med ett streck som kommer att raderas. Om en kund t ex finns i inneliggande order kan 
inte den kunden raderas och blir därför inte överstruken med ett streck. Om förslaget ser bra ut och du vill 
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radera posterna, klickar du på Utför radering. Om man inte vill radera de valda posterna kan man 
antingen välja Stäng eller ändra urvalet och sedan Hämta förslag. 
 
Exempel 1 - Massradera kunder  
Klicka på fliken Kund. I exemplet ska alla kunder som tillhör kundgrupp 1 raderas.  
 
På raden ”fält" väljer man Kundgrupp och urvalsvillkoret blir ”lika med”. I fältet "värde" skriver man 1. 
När urvalet är gjort klickar man på Hämta förslag. En tabell visas med de kunder som kommer att raderas. 
Det är endast de rader som är överstrukna med ett streck som kommer att raderas. Om förslaget ser bra ut 
och man vill radera klickar man på Utför radering. Om man inte vill radera de föreslagna posterna kan 
man klicka på Stäng eller ändra urvalet och sedan välja Hämta förslag igen. 
 

 
 
Kunder som finns i order eller i kundreskontran kan inte raderas. Dessa poster kommer därför inte att bli 
överstrukna när man Hämtar förslag.  Betalda kundreskontraposter kan raderas under fliken 
Kundreskontra. Kunder som finns i försäljningsstatistiken kan raderas. 
 
Exempel 2 - Massradera artiklar 
Klicka på fliken Artikel. I exemplet ska alla lagerartiklar raderas. 
 
På raden "fält" väljer man Lageravräkning och urvalsvillkoret blir ”lika med”. I fältet "värde" visas en grå 
liten ruta. För att göra urval på alla artiklar som har fältet lageravräkning ikryssad, klicka i den grå rutan 
så att en "bock" visas. Om man istället vill radera artiklar som inte är lagerartiklar ska den grå rutan vara 
tom. 
 

 
 
Klicka på Hämta förslag när urvalet är gjort. En tabell visas med de artiklar som kommer att raderas 
enligt det gjorda urvalet. Om förslaget ser bra ut och man vill radera klickar man på Utför radering. Om 
man inte vill radera de föreslagna posterna kan man klicka på Stäng eller ändra urvalet och sedan välja 
Hämta förslag igen.    
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Artiklar som finns i försäljningsstatistik kan raderas. 
 
Exempel 3 - Massradera från fakturaregistret 
Klicka på fliken Faktura. I exemplet väljer vi att radera alla offerter som har ett kundordernummer som 
börjar på 789. 
 
På raden "fält" ska man välja Kundordernr och villkoret blir ”börjar med”. I fältet "värde" skriver man 
789. Klicka på Hämta förslag när urvalet är gjort. En tabell visas över de offerter som kommer att raderas 
enligt det gjorda urvalet. Om förslaget ser bra ut och man vill radera klickar man på Utför radering. Om 
man inte vill radera de föreslagna posterna kan man klicka på Stäng eller ändra urvalet och sedan välja 
Hämta förslag igen.   
 

 
 
I fakturaregistret kan endast offerter raderas via massradera. Övriga underlag går att radera ett i taget i 
Orderbilden via Arkiv, Radera. 
 
Exempel 4 - Massradera från kundreskontran 
Klicka på fliken Kreskontra. I kundreskontraregistret går det att radera betalda fakturor. I exemplet ska 
alla fakturor som är betalda 2004-01-31 och tidigare raderas. 
 

 
 
På raden "fält" väljer man Betalningsdag och urvalsvillkoret blir "mindre än, lika med". I fältet "värde" 
anges datumet 2004-01-31.  Klicka på Hämta förslag när urvalet är gjort. En tabell visas över de betalda 
fakturor som kommer att raderas enligt det gjorda urvalet. Om förslaget ser bra ut och man vill radera 
klickar man på Utför radering. Om man inte vill radera de föreslagna posterna kan man klicka på Stäng 
eller ändra urvalet och sedan välja Hämta förslag igen.   
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Exempel 5 - Massradera fakturahistorik 
Klicka på fliken Fakt historik. I exemplet ska fakturahistorik raderas för perioden 2004-07-01 t o m 2004-
12-31.  
 
På raden "fält" väljer man Datum som avser fakturadatum. Urvalsvillkoret blir "större än, lika med" och i 
"värde" anges 2004-07-01. På villkor 2 ska Datum väljas på raden "fält". Urvalsvillkoret ska vara "mindre 
än, lika med" och i "värde" anges 2004-12-31. 
 

 
 
En tabell visas över de fakturor som kommer att raderas enligt det gjorda urvalet. Om förslaget ser bra ut 
och man vill radera klickar man på Utför radering. Om man inte vill radera de föreslagna posterna kan 
man klicka på Stäng eller ändra urvalet och sedan välja Hämta förslag igen.   
 
Exempel 6 - Massradera leverantörer 
Klicka på fliken Leverantör. I exemplet ska alla leverantörer märkta med låg prioritet raderas.  
 
På raden "fält" väljer man Prioritet. Urvalsvillkoret blir "lika med" och i "värde" anges 0. 0 motsvarar låg 
prioritet, 1 normal prioritet och 2 hög prioritet. 
 
En tabell visas över de leverantörer som kommer att raderas enligt det gjorda urvalet. Det är endast de 
rader som är överstrukna med ett streck som kommer att raderas. Om förslaget ser bra ut och man vill 
radera klickar man på Utför radering. Om man inte vill radera de föreslagna posterna kan man klicka på 
Stäng eller ändra urvalet och sedan välja Hämta förslag igen.  
 

 
 
Om det finns obetalda eller betalda leverantörsfakturor på en leverantör går den inte att radera. Den 
leverantören blir därför inte överstruken med ett streck när man Hämtar förslag. Betalda 
leverantörsfakturor kan raderas under fliken Lreskontra. 
 
 
Exempel 7 - Massradera från leverantörsreskontran 
Klicka på fliken Lreskontra. I leverantörsreskontran kan betalda fakturor raderas. I exemplet ska alla 
betalda fakturor med signatur Lind raderas. 
 
På raden "fält" väljer man Signatur. Urvalsvillkoret blir "innehåller" och i "värde" anges Lind. 
 
En tabell visas över de fakturor som kommer att raderas enligt det gjorda urvalet. Om förslaget ser bra ut 
och man vill radera klickar man på Utför radering. Om man inte vill radera de föreslagna posterna kan 
man klicka på Stäng eller ändra urvalet och sedan välja Hämta förslag igen.  
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Exempel 8 - Radera från inköpsregistret 
Klicka på fliken Inköp. I inköp kan offertförfrågningar och slutlevererade inköpsunderlag raderas via 
massradera. I exemplet ska alla slutlevererade underlag raderas. 
 
På raden ”fält” väljer man Status. Urvalsvillkoret blir ”lika med” och i ”värde” anges 5.  
 
Slutlevererade underlag har status nr 5. Underlag som befinner sig i status Offert i Inköpsbilden har status 
nr 1.  
 

 
 
En tabell visas över de underlag som kommer att raderas enligt det gjorda urvalet. Om förslaget ser bra ut 
och man vill radera klickar man på Utför radering. Om man inte vill radera de föreslagna posterna kan 
man klicka på Stäng eller ändra urvalet och sedan välja Hämta förslag igen. 

Kopiera register mellan klienter 
Det finns möjlighet att kopiera register mellan olika klienter under menyn Redigera, Kopiera register 
mellan klienter. De register som kan kopieras är Kund, Artikel, Leverantör, Kontoplan, Budget och 
Budgetnycklar. Markera vilket register som ska kopieras. Ange vilket klientnummer registerna ska 
kopieras från och till vilken klient uppgifterna kopieras till.  
 
Markera fältet ”Radera register före” om registerna på den klient uppgifterna ska kopieras till ska raderas 
innan kopieringen startar. Om fältet inte markeras kommer de nya uppgifterna att läggas till de befintliga 
uppgifterna i filen på klienten. 
 
Kopieringen startas genom att klicka på Utför. Välj Avbryt om ingen kopiering ska utföras. 
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Bokföring – Kontoplan 
Det finns möjlighet att komplettera befintlig kontoplan. 
 

 
 
Uppläggning av konton som saknas 
Programmet lägger upp de konton som saknas i den befintliga kontoplanen. Välj först önskad kontoplan 
ur tabellen. Programmet gör en kontroll och lägger endast upp de konton som saknas i den befintliga 
kontoplanen i jämförelse med vald kontoplan.  
 
Lägg in Kontogrupper på nytt 
Funktionen används för att lägga in kontogrupper på nytt i kontoplanen. Välj först önskad kontoplan ur 
tabellen. Programmet kommer att lägga in kontogrupper enligt vald kontoplan. Programmet läser över de 
befintliga kontogrupperna som finns på alla konton i kontoplanen med de nya. 
 
Lägg in SRU-koder på nytt 
Funktionen används för att lägga in SRU-koder på nytt i kontoplanen. Välj först önskad kontoplan ur 
tabellen. Programmet kommer att lägga in SRU-koder enligt vald kontoplan. Programmet läser över de 
befintliga SRU-koderna som finns på alla konton i kontoplanen med de nya. 
 
Konvertera från BAS 96 
Det finns möjlighet att konvertera kontoplanen från BAS 96 till en ny baskontoplan. Välj först vilken 
kontoplan som programmet ska konvertera till ur tabellen, t.ex ”Bas 2004 moms 2007”.  Vid konvertering 
till ny baskontoplan konverteras alla konton i programmet som används i Fakturering, Leverantörs-
reskontra samt aktuellt år i redovisningen. Saldon från föregående år och budget konverteras också. Om 
verifikat registrerats med den gamla kontoplanen som bas sker även konvertering av dessa. Konvertering 
av kontoplanen kan göras när som helst under räkenskapsåret. Konverteringen görs för en klient i taget. 
Vid konverteringen skapas en kopplingstabell med en kolumn som visar den befintliga baskontoplanen 
och en kolumn som visar till vilka kontonummer som kontona kommer att konverteras till. Tänk på att ta 
en säkerhetskopia innan konverteringen.  
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I kolumnen "Till" kan en del fält vara blanka. Det beror på att programmet inte vet vilket konto den ska 
konvertera till. Man får då själv ange vilket kontonummer som kontot ska konverteras till. Det går även 
att ändra de föreslagna kontonumren. Klickar man på "Granska" skrivs kopplingstabellen ut till 
bildskärm. Det är viktigt att alla kontonummerfält i kolumnen "Till" är ifyllda så att programmet kan 
konvertera till rätt konton. Om något konto saknas får man ett meddelande om att ersättningskonton 
saknas. Konverteringen kan inte startas förrän alla konton är ifyllda. 
 
Vid konvertering hämtar programmet kontonamnet från BAS 96 om kontot inte finns i nya bas-
kontoplanen. Om man vill behålla kontobenämningarna från BAS 96 markerar man fältet ”Behåll 
kontobenämningar”. Vid konverteringen kommer kontobenämningarna från BAS 96 att läggas till de nya 
kontona. 
 
Klicka på "Konvertera" så startas konverteringen av kontoplanen. Det skapas en loggfil per klient i 
programbiblioteket som visar kontonumren före konverteringen och till vilka kontonummer de har 
konverterats till. Filen heter BasEU000.txt för klient 0. För klient 1 heter den BasEU001.txt osv.       
 
I kopplingstabellen finns det en kolumn som visar i vilka tabeller i programmet som kontonumren finns i. 
Trots programstöd går det inte att konvertera allt helt automatiskt. I några fall motsvaras inte kontot enligt 
Bas96 av exakt konto i den nya kontoplanen. Om två konton enligt gamla kontoplanen ska bokföras på ett 
konto i den nya kontoplanen måste man konvertera till två olika konton och därefter göra en manuell 
bokföringsorder för omföring av beloppen. Klicka på Avbryt om konverteringen inte ska utföras. 
 
Konvertera momsrapport till 2007  
Konverteringen byter momsrapportnummer på kontona enligt den nya skattedeklarationen som infördes 
2007. Uppdatering av momsrapportnummer kan även göras manuellt i kontoplanen. 

Bokföring – Räkenskapsår 
Man kan hantera upplagda år i bokföringen.  
 

 
 
Om man av misstag har skapat ett år för mycket kan man markera det aktuella året och klicka på Radera 
år. Sedan måste man markera ett år i taget för att flytta upp dessa. Det är viktigt att man inte lämnar en 
tom rad efter sig. 
 
Avsluta med att klicka på Stäng. 

Fakturering – Rensa låsning för pågående utskrift 
Om en utskrift har avbrutits felaktigt kan systemet inte fortsätta att skriva ut. Genom att välja detta 
alternativ rensar man eventuellt hinder för utskrift. Var noga med att ingen försöker skriva ut samtidigt 
som denna funktion anropas. 
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Fakturering – Inventering 
Genom att klicka på Radera alla inventeringsförslag, raderar man alla befintliga inventeringsförslag. 
Genom att klicka på Radera pågående inventering, raderar man registrerade poster i pågående 
inventering.  

Leverantör – Rensa pågående utskrift 
Om en utskrift har avbrutits felaktigt kan systemet inte fortsätta att skriva ut. Genom att välja detta 
alternativ rensar man eventuellt hinder för utskrift. Var noga med att ingen försöker skriva ut samtidigt 
som denna funktion anropas. 

Öppna 
De tre alternativen, Öppna Rapportkatalog, Öppna Datakatalog och Öppna FDT.INI finns för att på ett 
enkelt sätt öppna aktuell rapport- och datakatalog samt styrande FDT.INI. 
 

 
28 



  Avance Verktyg 8.3 
 
 

Special 
Menyn Special 

Optimera 
När man väljer att optimera filer kommer programmet först att reparera datafilerna och sedan att 
komprimera datafilerna. Gå upp i menyn på Special och välj Optimera. Programmet tar automatiskt en 
kopia på filen innan optimeringen startar. Filen läggs i biblioteket KOPIA som ligger under biblioteket 
DATA. Datafilen packas ihop till en zip-fil så kopian tar liten plats på hårddisken. Tänk på att det måste 
finnas plats på hårddisken. En optimering kan göras om du får strömavbrott eller något annat fel i 
datafilerna 
 
Komprimering av datafiler innebär att programmet plockar bort tomma lediga poster och minskar den 
plats datafilerna tar på din hårddisk. Ta en säkerhetskopia på datafilerna innan du startar Optimera. 
Reserverat antal i lager räknas om när du använder Optimera. Om du arbetar i nätverk får ingen annan 
vara inne i programmet när du optimerar datafiler. 

Specialkommando 
I menyn under Special finns Specialkommando. SQL Structual Query Language - Strukturerat fråge-
språk , används i kontakter med FDT. 

Skicka filer med FTP 

 

Oplocks 
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