
StepOne Ekonomi nxt
Integrerat ekonomisystem för 
mindre företag

StepOne Ekonomi nxt är ett in-
tegrerat ekonomiprogram med 
fakturering, kund- och leveran-
törsreskontra och bokföring med 
automatiska verifikat. Samtidigt 
som du fakturerar skapas veri-
fikationen och du slipper onö-
digt dubbelarbete. Bokföring och 
fakturering i ett enda program, 
enklare kan det inte bli. StepOne 
Ekonomi nxt är den smarta lös-
ningen för det mindre företagets 
administration.

Bli effektivare - spara tid!

StepOne Ekonomi nxt bygger på 
traditionella rutiner och sätter enkel-
heten i första rummet. Du kommer 
snabbt igång och får en god överblick 
över programmet. Hjälp och ledtex-
ter leder dig genom funktionerna och 
hjälper dig att bli effektivare. 

Programmet innehåller bl a:

• Artikelregister

• Kundregister 

• Leverantörsregister

• Fakturering

• Kundreskontra

• Leverantörsreskontra

• Bokföring 

• Budget

• Internredovisning

I StepOne Ekonomi nxt når du all-
ting med ett kommando och slipper 
onödiga omvägar som tar tid.

Artiklar

I StepOne Ekonomi nxt kan du lägga 
in alla dina artiklar med eget artikel-
nummer, namn och pris. 

För varje artikel kan du välja vilken 
konteringskod som ska gälla. Kon-
teringskoden bestämmer hur artikeln 
skall konteras vid fakturering och vil-
ken momssats som skall gälla. Med 
programmets statistikrapport vet du 
alltid hur mycket och till vilket pris 
du säljer dina artiklar.

Kunder

I kundregistret anger du uppgifter 
om kunderna som sedan kopieras 
över till fakturorna. För att du ska 
få bättre överblick kan du skriva ut 
statistik om dina kunder och vad de 
köper av dig.

Fakturering och kundreskon-
tra

Med uppgifter från kund- och arti-
kelregister skapar du enkelt fakturor 
som du med en knapptryckning skri-
ver ut. Använder du inte artiklar kan 

du skriva egna texter på fakturorna. 
Kundreskontran ger dig full kontroll 
över fakturor och inbetalningar. Du 
behöver inte längre oroa dig över 
var dina pengar tar vägen. StepOne 
Ekonomi nxt håller reda på om kun-
derna har betalt och om det är dags 
att skicka påminnelse.

Leverantörsreskontra

Leverantörsfakturorna matar du in 
direkt när du får dem. Med Step One 
Ekonomi nxt har du full bevakning 
av dina leverantörsfakturor - du vet 
när och hur mycket du ska betala. 

Du kan enkelt sortera ut de fakturor 
det är dags att betala och direkt se 
hur stort beloppet blir. Programmet 
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I StepOne Ekonomi nxt lägger du enkelt och snabbt in dina kunder i kundregistret.
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För mer information och försäljning, kontakta Montania eller din återförsäljare :

hanterar både hel- och delbetal-
ningar till leverantörer. Du kan skapa 
svenska LB-filer för uppladdning 
via internet till Swedbank, SEB och 
Handelsbanken.

Bokföringen

Med StepOne Ekonomi nxt förenklar 
du din bokföring samtidigt som du 
får bättre kontroll över företagets 
ekonomi. Med programmets hjälp-
funktioner hittar du snabbt rätt 
kontonummer när du registrerar 
verifikationer och med programmets 
kontoutdrag gör du enkelt avstäm-
ningar.  Det är enkelt att använda 
internredovisning och ”märka” kost-
nader och intäkter. 

Med hjälp av automatkonterin gar 
underlättas registreringen av verifi-
kationer. För att spara tid kan du även 
lägga upp mallar för återkommande 
transaktioner, t ex hyran. 

Simuleringar och budget

Simuleringsverifikationer ger möj -
lighet att testa alternativa transaktio-
ner för att se vilka effekter de får på 
balans- och resultatrapporten. Detta 
kan vara till stor hjälp inför t ex bok-
slutet. Simuleringsverifikationerna 
kan sedan antingen göras definitiva 
eller plockas bort. Det finns även 
budget med jämförelse mot utfall i 
kronor och procent. 

Kontoplaner

Med programmet följer kontoplaner 
för olika företagsformer. Konto-
planerna bygger på BAS 2009 och 
BAS 2010 och kan lätt ändras efter 
eget behov. StepOne har stöd för 
förenklat årsbokslut K1 för enskild 
näringsidkare. 

Årsskiften

Vid årsskiftet kan du arbeta med två 
år parallellt tills bokslutet är färdigt. 
De ingående balanserna i det nya 
året  uppdateras automatiskt när du 
arbetar med det gamla året.

Rapporter

Till StepOne Ekonomi nxt följer en 
stor mängd rapporter. Förutom  stan-
dardrapporter finns det bl a in- och 
utbetalningsprognos, reskontralistor, 
skattedeklaration (moms), artikel-
lever antörs- och kundstatistik, och 
ad res setiketter

Skapa egna rapporter   

Med StepOne Ekonomi nxt får du 
samma unika rapportgenerator som 
i de större StepOne-programmen. 
Rapportgeneratorn ger dig stor val-
frihet eftersom du kan använda och 
göra urval ur all den information som 
finns i programmet. Du kan också 
själv rita upp rapporternas utseende 
på skärmen med egen text och bild

Det ger dig möjlighet att anpassa 
layouten på t ex fakturor samt även 
skapa helt egna rapporter. 

Import & Export

StepOne Ekonomi nxt stödjer import/
export av transaktioner med SIE4-
format. SIE är ett standardiserat for-
mat som används vid import/export 
av bokföringsdata och fungerar både 
i Mac- och PC-miljö. Bokföringsdata 
kan enkelt föras över till skattepro-
gram eller till din redovisningsbyrås 
program.

Sup port

Som kund hos Montania vill vi att 
du ska känna dig trygg. När du köper 
ett nytt program får du därför två 
månaders kostnadsfritt serviceabon-
nemang. Med serviceabonnemang 
har du alltid tillgång till supporthjälp 
och du är samtidigt försäkrad om att 
ha den senaste programversionen då  
uppdateringar ingår i abonnemanget. 
Abonnemanget löper därefter årsvis 
och är frivillligt. Kontakta Montania 
om du vill ha mer information. 

Sys tem krav

• PowerPC- eller Intel-processor 
(under Rosetta) och CD-läsare • 
Operativsystem Mac OS X 10.2 
eller senare • En skärm med minst 
upplösningen 800x600 pixlar • 15 
MB ledigt internminne

Verifikationsinmatningen i StepOne Ekonomi nxt är enkel och smidig. Det finns 
även möjlighet att ange objekt för internredovisning och du ser saldot på kontot 
direkt i verifikationen.


