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Uniconta Økonomi 

Lynhurtig
Uniconta økonomi er optimeret til at håndtere de daglige 

registreringer. 

Registrering 
Indtastningen er optimeret, så alt kan gøres uden brug af 

musen. Der er genvejstaster til alt. Registrering kan 

foretages mod finans, debitor og kreditor.  

Alle værdier kan vælges eller findes ved at indtaste 

numre eller tekst. Der kan laves flerbenede posteringer, 

ligesom indhold kan kopieres fra en linje til en anden.  

Før bogføring kan kladden simuleres, så resultatet kan 

ses før den endelige bogføring. 

Korrektioner 
Er der sket fejl, så er det let at ændre i Uniconta. Blot ved 

tryk på en tast, kan en postering føres tilbage, annulleres 

eller flyttes. 

Copy/paste 
Skal en kladde bogføres igen, eller er en kladde registeret 

forkert, kan ændringer let foretages med copy/paste 

funktionen. 

Kladdetyper 
Uniconta har faciliteter til at håndtere stående kladder, 

samt almindelige kladder. Benyttes stående kladde, kan 

de samme posteringer let bogføres måned for måned. 

Individuelle kladde opsætninger 
Uniconta kan sættes op med standard opsætning, og 

individuel opsætning i samme kladde. Dette gælder også 

på tværs af regnskaber. Herudover kan Uniconta operere 

med et ubegrænset antal kladder per kunde. 

Indscannede bilag 
Alle bilag kan sendes til eller importeres i Uniconta. 

Kontering kan klares mens bilaget vises, og til alle poster 

kan bilagene herefter vedhæftes.  

Har man glemt at vedhæfte et bilag, så kan det 

selvfølgelig gøres efterfølgende. 

Bankafstemning 
Uniconta har en unik bankafstemning, der håndterer lige 

så mange bankkonti der skal til. Bankafstemningen 

tjekker for at allerede importerede poster ikke indlæses 

igen.  

Quick oprettelser  
Mens man står i kladder kan alle relevante stamdata 

oprettes. Det kan være en ny konto, debitor, kreditor osv. 

Alt kan oprettes uden at kladden skal forlades. 

Balancer 
Uniconta kan udskrive balancer og direktørbalancer 

opbygget efter bl.a. egne kolonnedefinitioner. Balancer 

kan selvfølgelig udskrives inklusiv Ikke bogførte kladder. 

Rapporter 
Uniconta har standard en lang række rapporter, men 

kræves yderligere, så er der er WYSIWYG 

rapportgenerator indbygget, så rapporter kan designes 

helt frit. 

Kom videre 
Besøg os på www.uniconta.dk eller skriv til os på 

info@uniconta.com. 
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Featureliste 

Balance 
Simulering af balancer med flere kladder 

Dynamisk opbygning af ubegrænset antal balancer 

Bank 
Bankafstemning – valuta 

Bankafstemning 

Indlæs kontoudtog 

Dimensioner 
Vælg mellem 0 og 5 regnskaber per regnskab 

Fysiske bilag 
Vedhæft fysiske bilag til alle poster 

Indbakke 
E-mail til indbakken uden vedhæftninger 

Send scannede bilag til indbakken 

Kladde 
Beholdningskonti udskrives på kladde 

Import til kassekladden 

Momsbeløb i kladden 

Manuel moms i kassekladden 

Standard tekst i kassekladden 

Udligning i kassekladden 

Indlæs kontoudtog 

Flerbenede posteringer 

Mulighed for moms på konto og modkonto på samme 

linje 

Genvejstaster så der kan registreres uden brug af mus 

Individuel posteringstekst 

Simulering på kladden 

Kontoplan 
Finanskonti i fremmed valuta 

Spærret i kladde 

Summer og tælleværker 

Rapporter 
Debitor/kreditor moms rapport/oversigt 

Moms rapport/oversigt 

Simulering af kontoudtog med flere kladder 

Valuta 
Automatisk opdatering af valutakurser 

Egne valutakurser 
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