
 

eRedovisning 
Elektronisk redovisning befriar er från en del av den tidsödande pappershanteringen. 

 

 

 

 

 

 

 

PlusGirot utvecklar ständigt nya 
 

tjänster för att förenkla er administration. 

eRedovisning är en sådan tjänst som 

gör att ekonomiarbetet fungerar lite 
 

smidigare. 
 

 

 

Vad är eRedovisning?  
Elektronisk redovisning, eller eRedovisning, är en 
tilläggstjänst till PlusGirokontot. I tjänsten ingår 
kontoutdrag via Internet, på fil eller cd-rom. Väl- 
jer ni eRedovisning via Internet kan ni tex få 
tjänsterna Fakturabetalningsservice, Inbetal- 
ningsservice, T.I.P.S, Autogiro och Fakturerings- 
tjänst som elektroniska rapporter. 

 

 

Vilka är fördelarna med eRedovisning? 
Fördelarna  med eRedovisning beror till viss del på 
vilket sätt ni väljer att få den elektroniska redovis- 
ningen. Gemensamt för de tre sätten är att ni får 
snabbare tillgång till kontoredovisningen, slipper 
alla kontoutdrag på papper och att ni därmed för- 
enklar ekonomiarbetet. 

 

 

Vilket redovisningssätt ska ni välja?  
Med elektronisk  redovisning kan ni välja att få fö- 
retagets kontoutdrag redovisade på tre olika sätt: 
Internet, fil eller cd-rom. Vad ni bör välja beror 
dels på hur snabbt ni vill få redovisningen, dels 
hur många konton och/eller inbetalningar ert fö- 
retag har och om de kan läsas maskinellt eller ej. 

 

 

Snabbast möjliga rapportering 
via Internet 
Oavsett var ni befinner er är era kontoutdrag, 
koncernspecifikationer och övriga rapporter 
tillgängliga via Internet redan på morgonen dagen 
efter bokföringsdagen. 

 

 

 

 

 

 

 

Filöverföring – för er med många inbetalning ar 
Ni som idag har ett omfattande manuellt arbete 
med många inbetalningar och/eller inbetalnings- 
kort som inte är optiskt läsbara, kan skapa ett eget 
användargränssnitt som underlättar avprick- 
ningen mot kundreskontran. 
 

 

Cd-rom – för er med många konton och/eller 
inbetalning ar 
Informationen på en cd-romskiva är ett komplett 
kontoutdrag och innehåller dessutom många 
funktioner som både moderniserar och rationali- 
serar ekonomiarbetet när ni har många konton 
och/eller inbetalningar. 
 

 

Vilken utrustning behövs?  
För att få redovisning via Internet behöver ni en 
Pc med webbläsaren Internet Explorer 5.5, Mozilla 
Firefox 1.0 eller senare versioner. Det går också bra 
med Macintosh med OS X och Safari 1.2. 
 

För att ni ska kunna få redovisningen på fil re- 
kommenderar vi fast uppkoppling mellan er dator 
och PlusGirot. För att få informationen på cd-rom 
behöver ni en pc med cd-romläsare och operativ- 
systemet Windows. 



 

 

 

 

Elektronisk redovisning via Inter- 
net ger tillgång till samma konto- 
utdrag och koncernspecifikation 
som ni får på papper. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontoutdragen direkt på skärmen?  
Rapporter från företagstjänster går att få direkt på 
skärmen vilket innebär  att alla på företaget som är 
behöriga och har tillgång till Internet  kan se de 
elektroniska kontoutdragen  och övriga rapporter 
samtidigt, oavsett var de befinner sig. Tjänsten är 
kostnadsfri. 

 

Med informationen via Internet  väljer ni själva 
om ni vill skriva ut och arkivera informationen 
på papper eller lagra den på hårddisken. Oavsett 
vilket arkiveringssätt ni väljer har ni parallell t 
tillgång till företagets elektroniska redovisning 
via Internet och därmed också möjlighet att titta 
tillbaka på den under fyra års tid. 

 

 

Hög säkerhet 
All information är krypterad och sänds över Inter- 
net med 40–128 bitars SSL. Ni väljer vilka perso- 
ner som ska ha tillgång till kontoinformationen. 
Varje användare får en användaridentitet och 
lösenord från PlusGirot. 

 

 

Valfri arkivering  
Ni väljer själva om ni vill arkivera kontoutdragen 
på papper genom pappersutskrifter eller elektro- 
niskt på hårddisken.  Om ni väljer att läsa över in- 
formationen till den egna hårddisken sker arkive- 
ringen i enlighet med bokföringslagens krav. För 
att underlätta övergången till de nya rutinerna får 
ni även kontoutdragen på papper under de första 
fyra veckorna. PlusGirot har också utvecklat en 
tilläggstjänst för elektronisk arkivering. Ansluter 
ni er så småningom till denna tjänst, kommer 
PlusGirot för er räkning att arkivera de elektro- 
niska kontoutdragen med tillhörande specifika- 
tioner under hela den tioåriga arkiveringsperiod 
som gäller enligt bokföringslagen. 

 

 

 

Vad säger bokföringslagen om 
elektronisk arkivering?  
Enligt bokföringslagen kapitel 7 ska räkenskaps- 
information bevaras i 
1. vanlig läsbar form (dokument) 
2. microskrift som kan läsas med förstorings- 

hjälpmedel, eller 
3. i elektronisk form som kan läsas och 

presenteras  i sådan form som avses i 1. och 2. 
 

Elektroniskt arkiv, eArkiv, där PlusGirot arkiverar 
räkenskapsinformationen uppfyller bokföringsla- 
gens krav på arkivering enligt ovan. 
 

 

Öppett ider 
Elektronisk redovisning via Internet finns ti ll- 
gänglig på morgonen dagen efter bokföringsda- 
gen. Tjänsten håller öppet måndag–fredag kl 
07.00–23.30, lördag kl 07.00–22.30 och söndag 
kl 07.00–23.30. 
 

Kontakta gärna kundcenter Företag, 
0771-350 360. Mer information finns på 
www.plusgirot.se. 
 

 

 

 

 

Nu kan ni få informationen 
levererad via filöverföring. 
 

 

 

Många inbetalningar som inte kan läsas 
maskinellt ? 
Väljer ni elektronisk redovisning på fi l 
får ni tillgång till samma information som på pap- 
perskontoutdragen idag. Om det finns bilder på 
inbetalningskort är dessa länkade till respektive 
transaktion. För att underlätta övergången till de 
nya rutinerna får ni även kontoutdragen på papper 
under de första fyra veckorna. 
 

 

Ekonomiarbetet förenklas 
Genom att ni utvecklar ett eget användar- 
gränssnitt ersätter ni manuella pappersrutiner 
för att istället utnyttja modern teknologi. På så 
sätt förenklas avprickningen i kundreskontran 
och det dagliga ekonomiarbetet. 



 

 

Elektronisk redovisning på fil blir samtidigt ett 
elektroniskt arkiv för ert företag när den ingående 
informationen lagras i enlighet med bokföringsla- 
gens krav. 

 

 

Daglig leverans  
Leverans av elektronisk  redovisning på fil sker 
dagligen. Den är tillgänglig på morgonen dagen 
efter bokföringsdagen. För er som utnyttjar 
Dokumenttolkningstjänst finns filen ti llgänglig 
klockan 18.00. 

 

 

Kombinera olika redovisningssätt  
För den dagliga saldokontrollen kan ni komplet- 
tera den elektroniska informationen på fil med re- 
dovisning via Internet eller vår tjänst GiroVision. 

 

 

Kompletterande PlusGirotjänster  
Elektronisk redovisning på fil är ett bra komple- 
ment till Inbetalningsservice och Dokumenttolk- 
ningstjänst. 

 

 

 

Har företaget många PlusGiro- 
konton eller stora mängder in- 
betalningar som måste prickas 
av manuellt mot kundreskontran? 
Spara tid på att få redovisningen 
på cd-rom. 

 

 

Många konton eller inbetalningar? Komplett 
kontoinformation –ni får tillgång till samma 
information som på papperskontoutdra- gen idag. 
Elektronisk redovisning på cd-rom fyller era 
kontoutdrag även om ni har många konton. 
Om det finns bilder på inbetalningskort är dessa 
länkade till respektive transaktion. För att under- 
lätta övergången till de nya rutinerna får ni även 
kontoutdragen på papper under de första fyra 
veckorna. 

 

 

Smidigare ekonomiarbete 
Ni kan enkelt pricka av inkommande betalningar 
mot kundreskontran. Med hjälp av avancerade 
sökfunktioner är det lätt att söka och få fram bi l- 
der av inbetalningarna. Ni får ett bra stöd för 

både avstämningar och revisionsarbete. De ut- 
skrifter som ni behöver kan enkelt tas fram från 
skivan. Med elektronisk redovisning på cd-rom 
minskar dessutom  ert behov av arkiverings- 
utrymmen. 
 

 

Ytterligare fördelar 
Kontoinformationen kan göras tillgänglig för flera 
användare  via det egna nätverket. Den kan också 
exporteras till andra program för ytterligare be- 
arbetning. För att inte obehöriga ska få ti llgång 
till kontoinformationen  kan den skyddas med 
personliga lösenord. 
 

 

Ni får cd-romskivan så ofta ni vill  
Ni väljer själva hur ofta vi ska skicka cd-romski- 
van till er. Ni kan få den med ackumulerad konto- 
information eller med de senaste transaktionerna 
sedan föregående skiva. Vi skickar skivan per post 
bankdagen efter bokföringsdagen. De mottagna 
cd-skivorna ska arkiveras som räkenskapsinfor- 
mation och hållas tillgängliga för läsning under 
hela den tioåriga arkiveringstid som gäller enligt 
bokföringslagen. 
 

 

Kombinera olika redovisningssätt  
Vill ni snabbt få kontoinformation för den dagliga 
kontrollen kan ni kombinera cd-romskivan med 
elektronisk  redovisning via Internet. 
 

 

Kompletterande PlusGirotjänster 
Elektronisk redovisning på cd-rom är ett bra 
komplement till Inbetalningsservice och Doku- 
menttolkningstjänst. 
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Kontakta gärna Kundcenter Företag, telefon 0771-350 360. 
Mer information finns på www.plusgirot.se. 


