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Liveupdate 

Senaste versionen av Liveupdate finner ni på hemsidan. 

Länk i nyheten ”Uppdatering av Prodtime Affärssystem 2019v1” 

 

Rekommenderat att alla användare har stängt ner Prodtime innan uppdatering hämtas. 

Det räcker att en användare har laddat hem uppdateringarna. 

 

För att få hem uppdateringarna som presenteras i detta dokument, välj ”Alla” i bilden  

nedan. 
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Kundorder 

Informationsrutan 

Vid högerklick på rader i informationsrutan i 

kundorder så visas nu flertalet alternativ som i 

exemplet bredvid med tillverkningsorder. 

 

 

 

Leveransadress 

När leveransadress anges via knappen ”S” går det nu att söka i rutan. 
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Beläggning specifik tvorder 

Beläggning i kugghjulet visar mer detaljerad information per operation och per datum. 

 

 

 

 

Tillverkningsorder 
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Tillverkningsorder 

Beläggning 

Beläggning visar också påkopplad personal via Beläggningsknappen till höger i  

tillverkningsorder. 

Material 

Material i kugghjulet visas med orange färg om disponibelt just nu är mindre än 0, men 

kommer att vid planerat förbrukningsdatum att vara större än 0. 
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Körplansflikar 

Flera nya flikar har tillkommit i körplanen. 

Tre av dem ger en Kalendervy för leveranser, tillverkningsorder och arbetskort.  

Exempel nedan visar vyn för leveranser där det sker två leveranser den 5:e mars. 

Från denna vyn är det möjlig att dra rutorna för att uppdatera leveranstiden. 

Vid högerklick är det också möjligt att ta upp både order och följesedelfönstret tillhörande 

respektive order.  

Körplan 
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Körplansflikar 

Fliken Beläggning tv-order är också en ny flik i körplanen som visar beläggning per  

tillverkningsorder. 

Genom att utvidga en rad så finns det möjlighet att se tid per artikel. 

Om raden för artikel utvidgas går det att se beläggningen per operation också 

 

Körplan 
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Beläggning 

Vid högerklick i körplanen så finns alternativet ”Beläggning tv-order”. 

Detta tar upp ett fönster som visar beläggningen för samtliga operationer tillhörande akortets 

huvudartikel.  

 

 

Körplan 
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Utlandsbetalning — SEPA 

Möjligheten att skapa betalfiler för er som 

betalar lev.fakturor till utlandet stödjer nu 

det nya formatet. 

Kontakta oss för mer information. 

 

Faktura/Leverantörsfaktura 

Fordran/skuldposter 

Vid in- och utbetalningar går det nu att skapa poster i reskontrorna som fordran och skulder. 

Fakturajournal 

För varje journal kan nu vilka fakturor den 

innehåller ses i en komprimerad lista. 

Välj fliken ”lista” när en journal är öppen 

för att se alla ingående fakturor 
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Resultaträkning 

Vid Excelexport för resultaträkningen går det nu att jämföra med föregående år. 

Kolumnerna visas i listan med nuvarande års månad först och föregående års månad direkt 

efter. 

 

 

Redovisning 
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Artikelstatistik - period 

Artikelstatistik har en ny flik Period. 

I period så visas förbrukning och lagerökning för artiklar under en viss period.  

Det går både att se behovet och statistik beroende på vilket urval ni önskar 

 

 

Artikelstatistik 

Prodtime Nyhetsbrev 
- Det senaste i Prodtime 



 

  12 

 Personalregister 

I personalregistret så kan den  

anställdes stämplade tider ses via ett  

datumurval. 

 

 

Tidsredovisning 

Schema per dag 

Via knappen kalender visas ett nytt  

fönster i kalendervy. Där går det att 

sätta schema på de anställda för  

specifika dagar framåt i tiden 
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System 

Programinställningar 

Fliken Programinställningar i system kommer utökas med tiden men innehåller redan nu flera 

inställningar ni kan använda för att ställa in Prodtime just för ert behov. 

 

 

Kund/lev-unika texter 

(Kräver standardutskrifter)  

 

I system finns nu möjligheten att lägga upp texter till specifika kunder. 

Dessa texter visas sedan på utskrifter till kund. 
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Sök artikelnr 

I griddar kan ni nu söka på artikelnr utan att använda sökfönstret. 

Tidigare har ni kunnat söka på t.ex. kundnamn i kundnr fältet kundnr. 

Detta är nu utvecklat för artikelnr vid t.ex. orderregistrering.  

 

 

Övrigt 

Gridsök 

I en kundorder kan ni markera raderna. Trycka Ctrl+F. En sökruta visas och skriv in första 

delen av det ni söker på.  Programmet hoppar ner till rätt rad. 
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Statusfärg 

Reservationsfärgen i tillverkningsorder är numera blå, tidigare röd. 

 

I körplanen så är färgerna ändrade för att tydligare visa status. Tryck på Arkiv längst upp till 

vänster i körplanen så kan ni ta fram och visa en förklaring för varje färg. 

 

Övrigt 

Orderradsök 

I kundorder går det nu att söka på samtliga orderrader i programmet. 

Tryck på ”O” när kolumnen Artikelnr är markerad så kommer en söklista upp för alla  

rader. 

Denna funktion fungerar också i Offert, Tillverkningsorder, Faktura och Inköp 
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