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Skapa bokföringsorder till SIE-fil version 8.6 
 
Inställningar i Avance Verktyg 
I Avance Verktyg gör man inställningar för att skapa bokföringsorder till SIE-fil. 

      

Öppna Avance Verktyg och välj Arkiv/ Programinställningar/Allmänt/Bokföringsorder. 

Här lägger man upp hur man vill att bokföringsordrarna ska skapas när man väljer att spara 

som SIE-fil.  

 

Fältet ”tillåt SIE-överföring” ska vara markerad för att kunna göra SIE-överföring. Om man 

vill att SIE överföring ska vara standardinställning markeras fältet ”Sätt SIE överföring som 

standard”. Om man vill att bokföringsordern ska vara specificerad som standard, markeras 

fältet ”Sätt SIE specificerad som standard”.  

 

Om man har modulen för flera lagerställen markeras fältet ”nytt löpnummer för varje 

lagerställe” om man vill att bokföringsordern ska få separata löpnummer per lagerställe. 

 

Markera önskat alternativ för hur bokföringsordern ska delas upp vid utskrift, om det ska vara 

samma löpnummer för alla datum, nytt löpnummer för varje månad, vecka eller dag. 

   

 
 

Det finns möjlighet att ange ett prefix på SIE-filen. Här kan man ange en förkortning som 

t.ex. kopplar till företaget man jobbar med eller något annat som gör att man själv lätt kan 

identifiera SIE-filen. Det går även att spara direkt till ett USB-minne, det valet gör man när 

man godkänner utskriften av bokföringsordern. Om man inte vill ha något prefix lämnas fältet 

tomt. 

 

Fältet ”lagerställeid i filnamn” är en specialfunktion som används för att slå ihop flera 

lagerställen i bokföringen. Om aktuellt lagerställe exempelvis är 1 men man vill att SIE-filen 

ska skapas för lagerställe 5 anges lagerställets nummer, i detta fall 5, i fältet. 
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När inställningarna är gjorda enligt bilden ovan och man klickar på OK visas en kontrollfråga 

enligt bilden.  

 

 
 

Klicka på OK så sparas ändringen i Avance Verktyg.  

 

Tänk på att när man har gjort ändringar i Avance Verktyg är det viktigt att starta om Avance 

Fakturering, Avance Leverantör och Avance Bokföring för att ändringen som är gjorda i 

Avance Verktyg ska påverka programmen. 

 

 

Avance Fakturering och Leverantör       
Gå in i rapportbilden i Avance Fakturering eller Leverantör beroende på vilken 

bokföringsorder som ska skrivas ut. Välj att skriva ut Journal och Konteringar till skrivare. 
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När man har skrivit ut journal och konteringar visas nedanstående dialogruta. Markera fältet 

Skapa SIE fil. Fältet ”specificerad” markeras om man vill att konteringarna ska specificeras 

på varje faktura.  

 

I Programinställningar i Avance Verktyg kan man ställa in så att fältet ”Skapa SIE-fil” och 

”Specifierad” automatiskt är förvalt. 

 

 
 

Välj var du vill spara den utskrivna bokföringsordern. Klicka på knappen Välj och bläddra 

fram den katalog där bokföringsordern ska sparas. Vald sökväg kommer att föreslås nästa 

gång man väljer att överföra till SIE-fil. 

 

 
 

När du har valt var du vill spara bokföringsordern, klicka på OK. Då öppnas en dialogruta där 

du får godkänna utskriften och filen är då sparad i den katalog du har valt. 

 

 
 



 

Snabbinstruktion 
Bokföringsorder till SIE-fil 

Skapad: 

   2015-10-01 

 
Uppdaterad: 

   2017-06-13 

 

4 

 

När bokföringsordern är sparad kan man hämta den för att skicka den vidare med e-post eller 

hämta för att läsa in till bokföringen. Man kan även välja att spara SIE-filen på ett USB-

minne. Sie-filen sparas under den klient som du jobbar med.  

 

 
 

 

 

Inläsning i Avance Bokföring  
När man öppnar verifikatbilden i Avance Bokföring kommer skapade SIE-filer att laddas 

in med möjlighet att läsas in som ett verifikat. Om man inte vill läsa in SIE-filerna som ett 

verifikat i bokföringen kan de skapade bokföringsordrarna raderas.  

        

Öppna verifikatbilden. Gå upp i menyn på Hämta och välj Bokföringsorder. I fliken 

Bokföring finns bl.a. bokföringsorder som är skapade som SIE-fil. 

 

 
 

Det finns möjlighet att välja om man vill att bokföringsordern ska läsas in summerad eller 

specificerad d.v.s. transaktion för transaktion.  

 

Om man vill att automatkonteringar ska utföras vid inläsning av bokföringsorder, markeras 

fältet "Utför automatkonteringar". Markera fältet "Sätt ver datum" om verifikatdatumet ska bli 
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samma som bokföringsorderns utskriftsdatum (fältet Datum i tabellen). I annat fall får 

verifikatet automatiskt aktuellt verifikatdatum i verifikatbilden. 

 

Markera den bokföringsorder som ska läsas in och klicka på knappen ”Läs in”.  

 

Man kan göra ändringar och tillägg innan verifikatet sparas. Efter inläsningen måste 

verifikatet sparas och då tilldelas verifikatet nästa lediga verifikationsnummer. Om man inte 

sparar verifikatet, kan bokföringsordern läsas in på nytt. 

 

Verifikatdatum sätts enligt den inställning som är valt i programinställningar. För 

inställningen ”samma löpnummer för alla datum” blir verifikatdatum det datum när 

bokföringsordern/SIE-filen skapades. För inställningarna ”nytt löpnummer för varje månad”, 

”nytt löpnummer för varje vecka” och ”nytt löpnummer för varje dag” blir verifikatdatumet 

det sista datumet i vald period. 

 

I fältet verifikattext visas information om vilken bokföringsorder som är inläst, t.ex. 

fakturering, löpnummer och ett id som visar vilken bokföringsorder i ordningen som inläst 

den dagen.  

 

Om bokföringsordern är summerad d.v.s. inte specifierad per faktura, visas f.r.om. – t.o.m. 

vilka fakturanummer som ingår i den inlästa bokföringsordern i fältet radtext.  

 

 
 

Om bokföringsordern innehåller betalda kundfakturor visas ett intervall fr.o.m. – t.o.m. vilka 

fakturanummer som har betalats. Observera att det inte är säkert att det är alla fakturor mellan 

dessa fakturanummer som är inbetalda.  

 

Om man har valt att läsa in bokföringsordern specificerad kommer verifikatet att se ut enligt 

bilden på nästa sida. Konteringarna visas specificerade för varje faktura. I fältet radtext visas 

fakturanummer, kundnummer och kundens namn. 
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Radera bokföringsorder 

Om en bokföringsorder inte ska läsas in som ett verifikat kan den raderas. Markera den 

bokföringsorder som ska raderas och klicka på knappen ”Radera”. 

 

 

Återutskrift av bokföringsorder till SIE-fil 
I Rapportbilden i Avance Fakturering och Leverantör kan man göra återutskrift av tidigare 

utskrivna och godkända bokföringsordrar/journaler. Välj fliken Diverse och klicka på 

knappen "Återutskrift" så öppnas formuläret för återutskrift.  

 

 
 

Det går att göra urval på ett specifikt löpnummer om det är en specifik journal man vill skriva 

ut på nytt. Det går att göra urval på vilken typ av journal man vill göra återutskrift av. Om 

man väljer "Alla" kommer urval att göras på alla typer av journaler. Det går att göra urval 

fr.o.m. - t.o.m. utskriftsdatum. Dagens datum föreslås men kan ändras. Det går att göra urval 

på lagerställe om man har tilläggsmodulen för flera lagerställen.  
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Klicka på "Uppdatera" så hämtas alla utskrivna och godkända journaler som överensstämmer 

med urvalet. I tabellen visas löpnummer, typ av journal, lagerställe, utskriftsdatum, första och 

sista fakturanr/kontantnr/kvittonr och belopp.   

 

Markera den eller de journaler som ska förhandsgranskas alternativt skapa SIE-fil. För att 

markera alla journaler i listan, klicka i kryssboxen som finns ovanför kolumnen Vald. 

   

Klicka på "Journal" för att förhandsgranska journaler för valda löpnummer. Välj "Kontering" 

för att förhandsgranska bokföringsorder för valda löpnummer. Valda journaler och 

bokföringsorder kan skrivas ut till skrivare.   

 

Det går att skapa bokföringsorder till SIE-fil i efterhand. Klicka på "SIE summerad" för att 

skapa en summerad bokföringsorder till SIE-fil för valda löpnummer. För att skapa en 

specificerad bokföringsorder till SIE-fil för valda löpnummer, välj "SIE specificerad". När 

SIE-filen är skapad visas ett meddelande enlig bilden nedan med information om i vilken 

mapp filen finns och filnamnet. 

 

  

 

 


