PRODUKTBLAD

Uniconta Generelt
Lynhurtig
Uniconta er optimeret til at håndtere de daglige
registreringer, hvor hastighed er vigtig. Ofte vil Uniconta
overgå selv lokal installerede applikationer i hastighed.
Det skyldes den helt unikke teknologi, med en nyudviklet
ERP-server, baseret på de nyeste, og bedste
udviklerværktøjer i verden.
For yderligere at sætte fokus på hastighed, har vi indført
genvejstaster i alle kladder. Herved kan Uniconta bruges
uden mus, så indtastninger bliver effektive og hurtige.

Stabilitet
Stabiliteten i Uniconta kan bedst illustreres i muligheden
for at benytte computerens slumre funktion, mens
Uniconta bruges.

Summer
På alle dataskærmbilleder kan Uniconta vise summer,
antal, minimums, maksimum og gennemsnit på udsøgte
poster.

Sæt computeren i slumre mode og arbejd videre når du
kommer hjem.

Egne felter og tabeller

Individuelle opsætninger

Mangler der felter og/eller tabeller, så kan disse frit
oprettes.

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.

Valuta
Alt i Uniconta understøtter flere valutaer. Det være sig i
finans, debitor, kreditor osv.

Sprog
Uniconta leveres med 20 sprog, hvilket gør, at for
virksomhed med kontorer i forskellige lande, kan
medarbejderne bruge Uniconta på deres eget sprog. Bl.a.
kan en faktura udskrives på flere sprog.

Dimension
Uniconta har dimensionsstyring og man kan i standard
oprette mellem 0 og 5 dimensioner.
Dette kan opsættes per kunde og kan bl.a. bruges til
rapportering.

Komprimering af fotos
Mange tager et foto af deres bilag, men dette foto, fylder
som standard 2 MB. Uniconta kan nu komprimere disse
fotos ned til ca. 100 KB uden at læsbarheden forringes.
Det betyder at visningen foregår meget hurtigere,
samtidig med at det sparer plads.

Quick oprettelser

Rapporter

Mens man står i kladder, kan alle relevante stamdata
oprettes. Det kan være en ny konto, en debitor, kreditor
osv. Alt kan oprettes uden at kladden skal forlades.

Uniconta er født med en lang række rapporter, men
kræves yderligere, så er der en WYSIWYG rapportgenerator indbygget, så rapporter kan designes helt frit.

Søgning

Kom videre

Søgning i Uniconta er unik. Der er både kriteriesøgning
og fritekstsøgning. Så finder du altid det, du leder efter.

Besøg os på www.uniconta.dk eller skriv til os på
info@uniconta.com.

Søgning på intervaller af f.eks. varer, kunder og grupper i
vores filtre på posteringsbillederne.

www.uniconta.dk
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Featureliste
Firma
Styring af brugerrettigheder
Opret brugere fra Windows klienten via Wizards
Adgang til demoregnskab
Sikring af ”privathed”. Spærring så kun virksomhedens
egne brugere kan se data.
Slå funktioner til og fra på regnskabet
Opsætning af præference/standard værdier

Konvertering fra eCtrl inklusiv finans, debitor og kreditor
poster samt lageropsætning og indscannede bilag

Opret alle medarbejdere
Gruppér notater

Værktøjer

Opret regnskab med standardopsætninger

Der kan laves beregnede felter på skærmbilleder

Gruppér vedhæftninger

Der kan eksporteres fra Uniconta

E-mail

Der kan tilføjes felter på eksisterende tabeller

”Besvar til” i e-mail opsætning

Der kan lægges ekstra menu items i hovedmenuen

Send alt via e-mail

Der kan importeres til Uniconta

Felter

Fast værdi under import

Formler i talfelter

Ændre værdi ved import

Generelt

Eksport af alle data til lokal PC

”By” hentes ved indtastning af postnummer

Der kan lægges ekstra menu items i Lokal menuer

Notat- og dokumentgrupper

Skabeloner på stamoprettelser

I plugins kan man nu åbne et standard billede. Det kan
anvendes, hvis man, via sin plugin, indlæser nogle data,
for derefter så at hoppe til skærmbilledet med disse
data.

Excel formaterne xlsm og xltx er nu supporteret

Mulighed for ekstra tabside

Quick søgefelt i stamdata

WYSIWYG rapportgenerator

Genvejstaster

Kopier faktura rapport til anden type

F8 Åben-post i kassekladde

Kreditnotaer i rapportgeneratoren

Hop til hovedkartotek

Brug skærmbilled oplysninger til data udvælgelse på
rapporter i rapportgeneratoren

Skabeloner på linjeoprettelser

Kladde

Der kan tilføjes tabeller

Genvejstaster

Partner og brugere kan tilføje moduler til Uniconta

Konvertering
Konvertering helt ned fra C5 version 1.6 inklusiv finans,
debitor og kreditor poster samt lageropsætning
Konvertering fra e-conomic (DK) inklusiv finans, debitor
og kreditor poster samt lageropsætning
Konvertering fra e-conomic (NO) inklusiv finans, debitor
og kreditor poster samt lageropsætning

www.uniconta.dk

