
Magenta Bokföring

Ett bokföringsprogram för Windows

Magenta Bokföring är ett kompetent redovisnings-
program för dig som vill ha en enkel, lättkörd och
överskådlig redovisning.

Programmet innehåller alla grundläggande funktio-
ner plus en hel del finesser.

Arbetar med preliminära verifikationer som gör att
du kan rätta rena inmatningsfel innan du låser din
bokföring.

Beroende på storleken på ditt företag kan du välja
bokföringsperiod lika med månad, kvartal eller helår
(dvs tidsperiod för preliminär bokföring).

Affärshändelserna redovisas alltid i datumordning i
grundbok och huvudbok även om instansning av
verifikationerna sker i annan ordning (t.ex. i ankomst-
ordning utan krav på strikt kronologisk inmatning).

En speciell programfunktion kallas Sökverktyget
och hjälper dig att söka på t.ex. en viss text eller ett
visst belopp i grund- och huvudbok.

Magenta Bokföring är fullt anpassad till aktuell lag-
stiftning och BAS 2019. Stöder även äldre basplaner.

Ett speciellt fönster ”Avstämning” visar hela tiden
saldot för dina vanligaste konton, t.ex för PlusGiro,
bankgiro och skattekonto.

Programmet har fullt stöd för import och export av
redovisningsdata via SIE-standarden.

Snabb och effektiv säkerhetskopiering till USB-
minne eller hårddisk.

Programmet är under ständig utveckling och anpas-
sas kontinuerligt till det senaste i bokförings-
nämndens anvisningar och rekommendationer.

Inmatningsbilden i Magenta Bokföring.

Ladda ner en gratis 30-

dagars demoversion från

www.magenta.se



Allmänt
Klarar 13-siffriga belopp och upp till
200 transaktioner (rader) per verifi-
kation. Obegränsat antal konton.
Upp till 1.000 objekt.

Hanterar preliminära och definitiva
ingående balanser.

Stöd för elektronisk inlämning av
Inkomstdeklaration 2 (Aktiebolag
och ekonomiska föreningar).

Tillgängliga rapporter

•  Grundbok och huvudbok.

•  Kontoplan.

•  Saldolista.

•  Resultat- och balansräkning.

•  Momsrapport.

Rapporterna formateras direkt för den aktuella skrivaren. Du väljer
själv om de ska vara ”pyjamasrandiga”.

Rapportbeställningen är enkel och lättöverskådlig och innehåller de
vanligaste rapporterna.

 Snabbfakta Magenta Bokföring

Systemkrav
Windows XP Service Pack 3 eller
senare inklusive Windows 10.

Programbeskrivning
Innehåller alla grundläggande
funktioner för bokföring. Hante-
rar BAS 96 t.o.m. BAS 2019.

Klarar ensidiga konteringar i
kontoklass 0 och 9. Arbetar med
behörighetsnivåer och behand-
lingshistorik.

Snabb och smidig inmatning av veri-
fikationer. Listruta med de 200 van-
ligaste verifikationstexterna.

Ofullständigt angivet kontonummer
aktiverar kontoöversikt.

Kommentartext kan anges per veri-
fikation och/eller per verifikations-
rad.

Under konteringen ser man hela ti-
den saldot för det aktuella kontot vil-
ket möjliggör löpande avstämning av
t.ex. Kassa, Bank- och PlusGiro.

Arbetar med preliminära och defini-
tiva grundboksposter (verifikatio-
ner). Preliminära grundboksposter är
ändringsbara till de har blivit defini-
tiva (låsta).

Grundbokföring

Import och export enligt SIE. Stöd
för elektronisk skattedeklaration
(moms och uppbörd) via internet.

Hanterar förlängt/förkortat räken-
skapsår.  Upp till tio olika verifika-
tionsserier.

SRU (Standardiserat räkenskaps-
utdrag) för deklarationen.

Inbyggda funktioner för snabb och
effektiv säkerhetskopiering till USB-
minne eller hårddisk.

Inbyggda lathundar över BAS 95,
BAS 96, EU-BAS 97 till och med
BAS 2019 inkl BAS 2018 K1 med

Inmatningsfönstret för verifikationer.
På samtliga rapporter framgår tyd-
ligt om de är preliminära eller defini-
tiva.

Tidsperiod för preliminär bokfö-
ring kallas bokföringsperiod och
kan väljas mellan månad, kvartal
eller helår beroende på företagets
storlek.  Traditionella separata rätt-
elseposter. Behandlingshistorik
enligt BFL.

Läser transportfiler från Magenta
Fakturering och Magenta Leveran-
törsreskontra samt indata på SIE-for-
mat. Bibehållna fjolårsuppgifter vid
SIE-import från andra system.

Exporterar på SIE-format för revi-
sion, inklusive SIE 4B.

Lathund för kontoplan

Rapportbeställning

Lathund för BAS 2019.

inbyggd fritextsökning. Bra att ha
när du behöver lägga upp nya kon-
ton på ett smidigt sätt.
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•  Uppbördsrapport.

•  Verksamhetsrapport med nyckel-
    tal.
•  SRU (Standardiserat räkenskaps-
    utdrag).
•  Egendefinierade rapporter.

Klienthantering för upp till tre före-
tag redan i grundversionen (licens-
villkoren kräver dock att program-
met förblir installerat på en och
samma maskin samt att alla tre före-
tagen sköts av samma operatör/
systemansvarig).

Programmet kan kompletteras med
upp till 999 klienter.


