
StepOne Bokföring 5 
Vår filosofi är att utveckla kraftful-
la men lättanvända administrativa 
program. Vi utvecklar Step One-
serien själva, vilket gynnar dig som 
användare genom att all kunskap 
finns samlad på ett ställe. Vi anser 
dessutom att bra program ska ha 
ett pris som gör det tillgängligt 
för alla. 

StepOne Bokföring 5 innehåller 
det mesta från enkel grundbok 
till avancerad internredovisning 
och simulerade transaktioner. 
Programmet är ett komplett och 
användarvänligt bokföringspro-
gram som du direkt kommer igång 
med.

Att arbeta med StepOne  
Bokföring 5 

Med programmet följer kontoplaner 
för olika företagsformer. Kontopla-
nerna bygger på BAS 2009 och BAS 
2010 och kan lätt ändras efter eget 
behov. Du kan arbeta med flera fö-
retag parallellt. StepOne har stöd för 
förenklat årsbokslut K1 för enskild 
näringsidkare. 

Simuleringsverifikationer 

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. 

Automatkontering 

Automatkonteringar är till stor hjälp 
vid registrering av transaktioner som 

alltid ser ut på ett visst sätt t ex löner, 
hyror och andra återkommande kost-
nader och intäkter. 

Objekt 

Objekt i fyra olika nivåer och objekt-
typer gör det möjligt att hålla ner 
antalet konton och att koppla trans-
aktioner till t ex projekt, anställda, 
kunder eller kombinationer av dessa. 
Rapporter för olika objekt gör att 
man på ett enkelt och överskådligt 
sätt får kontroll över olika kostnads-
ställen. 

Budget 

Budget och budgetuppföljning är 
viktiga funktioner för alla företag. 
StepOne Bokföring 5 hjälper dig med 
allt från enkel årsbudget till en med 
hjälp av budgetnycklar säsongsvarie-
rande månadsbudget på objektnivå. 
Du bestämmer själv hur detaljerad 
din budget skall vara. Budgeten är 
sedan enkel att följa upp med hjälp 
av utförliga rapporter. 

Minireskontra

Ett extra referensfält finns i veri-
fikationsfönstret och används vid 
avstämning av kund- och leveran-
törsfakturor. Kan även användas vid 
kontering på t ex inventariekonton 
för att få en förteckning över inventa-
rierna, eller för att ange mottagarens 
namn vid kontering på lönekonton.

Årsskiften 

Vid årsskifte kan man arbeta med 
flera år parallellt tills man är färdig 
med sitt bokslut. Alla utgående sal-
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don förs  automatiskt över till det 
nya året som ingående balanser. Med 
hjälp av det gamla årets balanser 
kan man på ett enkelt sätt ta fram en 
budget för det nya året. 

Import & Export 

StepOne Bokföring 5 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. Man kan också föra över 
textfiler till kalkyl- och presenta-
tionsprogram om dessa kan impor-
tera textformat.

Utskriftsalternativ 

I StepOne Bokföring 5 ingår en 
för den här typen av program unik 
urvals- och rapportgenerator. Med 
hjälp av den kan du ändra i befint-
liga rapporter eller skapa nya efter 
behov. 

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.

Med programmet följer en mängd 
färdiga standardrapporter såsom 
grund- och huvudbok, balans- och 
resultaträkning, kontoutdrag, budget 
och skattedeklaration (moms).

Hjälpfunktioner

StepOne Bokföring 5 har inbyggda 
hjälpfunktioner så att du lätt och smi-
digt kan få svar på dina frågor utan 
att behöva ta fram handboken.

Support

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. 

Funktioner

• Inbyggt hjälpsystem

• Användare med olika behörighe-
ter

• Budget med budgetnycklar

• Kontoutdrag för avstämning

• Automatkonteringar

• Objekt och objektyper i flera di-
mensioner

• Flera företag parallellt

• Grafisk rapport och urvalsgene-
rator

• Export och import av SIEfiler

• Titta på historiska år

• Upp till 18 perioder per bokfö-
ringsår

• Simuleringsverifikat

• Minireskontra för avstämning

Systemkrav

• Intelprocessor

• Operativsystem Mac OS X version 
10.5 och framåt

• En skärm med minst upplösningen 
1280x960 pixlar

Med hjälp av StepOne Bokföring 5:s flexibla rapportgenerator ändrar du enkelt och 
smidigt utseendet på dina rapporter.


