
Raindance
Bokföringsorder
Lathund för att skapa, kontera och
attestera bokföringsorder



Uppsala universitet Raindance 2022-06-02
Avd för ekonomi och upphandling

2

Innehållsförteckning

Bokföringsorder _____________________________________________________________ 3
Inledning_______________________________________________________________ 3

Registrera bokföringsorder_________________________________________________ 3

Verifikationshuvud __________________________________________________ 3

Kontera________________________________________________________________ 4

Kopiera föregående rad ______________________________________________ 4

Import av verifikationsrader från Excel __________________________________ 5

Bifoga dokument ___________________________________________________ 6

Korrigering av definitiv verifikation ______________________________________ 6

Attestering _____________________________________________________________ 7

Kontrollattestera (Kon) ____________________________________________________ 7

Cirkulation _____________________________________________________________ 8

Sökning av användare eller mall för cirkulation av bokföringsorder ____________ 9

Beslutsattest (Bes) _______________________________________________________ 9

Avattestering _____________________________________________________ 11

Nästa, avsluta ____________________________________________________ 11

Signera_______________________________________________________________ 11

Påminnelse vid utloggning___________________________________________ 11

Sök bokföringsorder _____________________________________________________ 11



Uppsala universitet Raindance 2022-06-02
Avd för ekonomi och upphandling

3

Bokföringsorder

Inledning
Denna lathund beskriver hur du registrerar och attesterar bokföringsorder.
Om du önskar ytterligare information hänvisas till handledningarna för Raindance.
Mer information finns i Medarbetarportalens under Stöd och service vid avsnittet
Ekonomi - Ekonomisystemet Raindance.

Registrera bokföringsorder
Funktionen registrera bokföringsorder når du via menyn, Bokföringsorder → Skapa.

Verifikationshuvud
· Typ: Ange vilken verifikationstyp du ska använda.

Genom att klicka på Typ kan du välja in aktuell verifikationstyp.
EBLEXT om kontering sker med extern motpart (1-8*****)
EBLINT om kontering sker med intern motpart (9*****)
EBLINB om kontering avser inbetalning
EBLBKV om konteringen avser en bokslutsverifikation (endast bokslutsperiod)

För de verifikationer där konto 12700-12770, 12930-12940, 20700, 20710
används behöver bokföringen kontrolleras av avdelningen för ekonomi och
upphandling. Använd någon av nedanstående två verifikationstyper
EBL0EA om kontering sker med extern motpart (1-8*****)
EBL9EA om kontering sker med intern motpart (9*****)

· Datum. Styr period/bokföringsår. Dagens datum föreslås men du kan ändra
till annat datum. Datum ska ändras t.ex. vid bokslut för att periodisera.

· Text är den text som gäller för hela verifikationen (huvudtext). Tänk på att
texten ska ge information om vad händelsen avser och ska alltid fyllas i.
Det ska framgå i en omföring vad som rättats. Det ska gå att följa en
rättelsetransaktion utifrån en hänvisning till en tidigare verifikation/händelse
som ligger till grund för omföringen. En hänvisning kan även göras i
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Raindance via knappen Korrigera. Då visas i olika visningsfunktioner att detta
är ett verifikat som korrigerar ett annat. Läs mer under avsnittet Korrigering av
definitivt verifikat.

· Spara uppgifterna genom knappen Spara huvud och verifikationen får nästa
lediga verifikationsnummer vilket du antecknar överst till höger på ev. underlag.

· Tillfälligt meddelande. Här kan du ange ett tillfälligt meddelande. Det går alltid
att ändra, även efter att verifikatet är definitivt. Vill du att ett meddelande inte
ska kunna ändras använd i stället Meddelande funktionen (pennan).

Kontera
I fliken Kontering fyller du i konteringen i de olika konto- och objektfälten.

Genom tabulatorknappen flyttar du dig framåt i de olika fälten och genom Shift- + tab
kommer du bakåt. Har du flera konteringsrader och vill kopiera ett fält från föregående
rad kan du trycka ALT+C.

Klickar du på en blå fältrubrik öppnas det ett fönster för att kunna söka aktuell kod i
konteringen. Du kan även ställa dig med markören i aktuellt fält och trycka ALT+Q för
att få upp sökfönstret.

· Fyll i kontering, belopp (kredit anges med minustecken) och radtext.
Spara raden genom att trycka enter eller knappen Kontera rad.

· Fortsätt med nästa konteringsrad på samma sätt som ovan tills verifikationen
är klar och i balans om det gäller en verifikation inom org.enheten.
Kontrollera differens = 0 (uppe i högra hörnet i konteringsrutan)

· Om du ska korrigera moms via verifikationstyp EBLEXT byter du till radtyp
Kmoms för att kontera momsen.

· Om bokföringsordern ska delas mellan olika org. enheter kommer differensen
vara noll först när andra enheten har konterat sin del.

Kopiera föregående rad
När du skapat en konteringsrad kan du kopiera alla fält från föregående rad genom att
klicka på knappen Kopiera föregående rad.
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Import av verifikationsrader från Excel
En bokföringsorders verifikationsrader kan bearbetas och göras klara i Excel för att
därefter importeras in i bokföringsorden i Raindance. För att kunna importera
verifikationsrader till Raindance måste man utgå från en speciell Excelmall. Antingen
utgår man första gången från en bokföringsorder i Raindance, därefter kan man spara
mallen lokalt på sin dator för att återanvända vid skapandet av nya verifikationer eller så
använder man blanketten EA10 Mall filinläsning som finns i Medarbetarportalen under
avsnittet Ekonomi och sidan Blanketter. Vill du hämta ut en egen mall ur systemet så
gör enligt följande:

Gör enligt följande:
1. Skapa en bokföringsorder i Raindance. (Steg 1-4 behövs bara första gången

därefter kan mallen lagras lokalt på datorn för senare bruk.)
2. Registrera minst en konteringsrad (krävs ej, men underlättar för att få korrekt

format).
3. Klicka på knappen med Excelsymbolen (Exportera verifikationen till Excel).
4. Markera Med samtliga ej attesterade verifikationsrader.

5. Fortsätt i Excel att registrera/kopiera in konteringsraderna.
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6. Numrera cellerna löpande i kolumnen Radnr och i cellerna under kolumnen
Radtypnr anges här 1 men i vissa verifikat finns flera radtyper och då kan det bli
aktuellt med andra nummer.

7. När raderna är färdigregistrerade markeras och kopieras området i Excelbladet
(tio kolumner och registrerade rader med eller utan rubrikrad).

8. Gå tillbaka till påbörjad verifikation i Raindance och klistra in det kopierade
genom knappen (Klistra in urklipp från Excel).

Bifoga dokument
Underlag för bokföringsordern ska bifogas genom knappen Bifoga dokument. Du klickar

på knappen och bläddrar dig fram till ditt dokument och klickar sedan på knappen
Bifoga.
Det går inte att ta bort bifogade dokument när verifikationen har status definitiv.

Korrigering av definitiv verifikation
Gäller omföringen en korrigering av definitiv verifikation ska du genom knappen
Korrigera ange vilken eller vilka verifikationer som korrigeras genom bokföringsordern.
I fönstret som öppnas anger du bokföringsår och verifikationsnummer och klickar på
knappen Lägg till. På den korrigerade verifikationen visas då en markering om att den
har korrigerats genom denna bokföringsorder. Om du dubbelklickar på en rad i listan
med verifikationer öppnas en flik som visar den korrigerade verifikationen. Du har
sedan möjlighet att växla mellan flikarna Verifikationer och Detaljer genom att klicka
på dem. Om bokföringsordern/omföringen blivit definitiv innan någon verifikation
kopplats via korrigeringsknappen så går det att göra detta i efterhand.
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På den korrigerade bokföringsordern visas en ny knapp som talar om att verifikatet
är korrigerat samt att det visas i klartext på den bokföringsordern där korrigeringen är
gjord.

Attestering
Efter att bokföringsorderns kontering är klar ska den attesteras av två personer. Den som
har konterat kan även ha rätt att göra den första attesten, kontrollattesten. Därefter
cirkuleras bokföringsordern vidare för beslutsattest. Om du som konterar inte har
attesträtt cirkuleras bokföringsordern vidare för både kontroll- och beslutsattest. För att
en bokföringsorder ska bli godkänd/definitivsatt måste två olika personer genomfört
attesterna (kontrollattest och beslutsattest). Därför är det uppsatt två attestregler i
systemet, ”Kon” och ”Bes”. På bokföringsordern syns det att det är två attester då den
består av två attestkolumner. Kontrollattest måste vara genomförd innan beslutsattesten
görs.

Kontrollattestera (Kon)
Attest kan göras av en enskild rad eller alla konteringsrader i en bokföringsorder.
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· I konteringsfönstret ovanför konteringsraderna syns en stämpelsymbol . Klickar
du på symbolen attesteras samtliga rader samtidigt. Attesten visas genom att din
signatur i Raindance ersätter stämpelsymbolen framför varje konteringsrad.

· Vill du attestera en konteringsrad i taget, klickar du på stämpelsymbolen
framför raden.

· Vill du avattestera din attest kan du klicka på den överkryssade
stämpelsymbolen. Då avattesteras alla din attesterade rader i verifikatet. Vill du
avattestera endast en rad klickar du på din signatur som visas i stället för
stämpelsymbolen.

· En bokföringsorder kan delas mellan olika enheter och då attesteras varje
konteringsrad av respektive behörig attestant.

· Om du vill utreda något innan bokföringsorden attesteras och signeras kan du
sätta bokföringsordern på statusen Under utredning i fliken Cirkulation, se bild
nedan under avsnittet Cirkulation.

Cirkulation
Bokföringsorder cirkuleras sedan vidare till nästa person i flödet och det kan göras
enligt följande alternativ:

1. Bokföringsordern cirkuleras manuellt genom fliken Cirkulation.
Börja med att ta bort dig själv från cirkulationslistan, om du inte vill vara kvar i
flödet, genom att klicka på papperskorgen till vänster om din signatur.
Klicka på knappen (markeras som brådskande) om bokföringsordern ska
hanteras skyndsamt.
Ange sedan till vem bokföringsordern ska cirkuleras genom att ange användarens
signatur eller sök fram användaren, se även nedan under Sökning av användare
eller mall för cirkulation av bokföringsorder.
Vill du cirkulera bokföringsordern genom en cirkulationsmall söks mall fram
genom förstoringsglaset eller genom knappen Mall. Dubbelklicka på önskad mall
för att föra över den till cirkulationsfunktionen.
Ange ev. meddelande och tryck därefter enter och bokföringsordern cirkuleras till
vald användare/mall. Klicka på knappen Nästa.
Du kan även skapa en cirkulationsordning själv för en bokföringsorder. Läs mer
vid Cirkulationsordning under avsnittet Cirkulation i den Övergripande
handledningen.
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2. Bokföringsordern cirkuleras från Min inkorg där du kan cirkulera flera
bokföringsorder samtidigt. Du cirkulerar bokföringsordern genom att först
markera de som du tänker cirkulera genom att klicka i kryssrutan vid varje
bokföringsorder och sedan på knappen Cirkulation. Ange den användare eller mall
som de ska cirkuleras till och om du själv ska ingå i cirkulationen. Inkorg och mall
kan sökas genom förstoringsglaset till höger.
Klicka sedan på Cirkulera och bokföringsordern cirkuleras till angiven användare.

36BSökning av användare eller mall för cirkulation av bokföringsorder
En användare eller cirkulationsmall kan sökas fram enligt följande:

· Sök i fältet för användare på användarens namn och en lista med tillgängliga
användare kommer fram vartefter namnet skrivs in.

· Klicka på förstoringsglaset längst till vänster i fliken Cirkulation och ett fönster
öppnas med tre flikar.

· I fliken Inkorg listas alla användare i din grupp (institution). Denna lista kan du
sortera genom att klicka på den rubrik som du vill sortera efter. Du kan byta grupp
för att söka användare i en annan grupp. Du kan även välja gruppen ”alla grupper”
där du samtidigt ser alla användare i portalen. Välj användare genom att
dubbelklicka på önskad användare för att få in användaren till
Cirkulationsfunktionen.

· I fliken Cirkulationsmallar listas alla cirkulationsmallar i systemet. För över
önskad mall till Cirkulationsfunktionen genom att dubbelklicka.

· I fliken Favoriter kan du för att underlätta sökning lägga Cirkulationsmallar eller
inkorgar som du använder ofta.

Beslutsattest (Bes)
Att vara beslutsattestant innebär ett godkännande av:

· att kostnaden är inom ramen för universitetets verksamhet
· att tillräcklig finansiering finns och får belasta den verksamhet/det projekt som

anges i konteringen
· att den ekonomiska händelsen är i överensstämmelse med gällande regler
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Det måste alltid vara två olika personer som ska hanterat bokföringsordern innan den
blir godkänd/definitivsatt. Därför är det uppsatt två attestregler i systemet, ”Kon” och
”Bes”. På bokföringsordern syns det att det är två attester eftersom det är två kolumner
för attest i konteringsfliken.

Koder förklaring

Ovanför konteringsraden visas knappen , Koder förklaring. Om du markerar en
konteringsrad och klickar på knappen visas ett fönster med benämningar till koderna i
raden.

Meddelandefunktionen (pennan)

Läs eventuell information i Meddelandefunktionen. Om knappen Meddelande är
grönmarkerad finns här meddelande. Vill du lägga till ett nytt meddelande gör du det via
samma funktion.

Bifoga dokument

Är knappen Bifoga dokument grönmarkerad finns här ett eller flera dokument
bifogade till fakturan. Vill du lägga till ett nytt dokument gör du det från samma funktion.

Beslutsattestera
Beslutsattest kan göras av en enskild rad eller alla konteringsrader i en bokföringsorder.

· I konteringsfönstret ovanför konteringsraderna syns en stämpelsymbol . Klickar
du på symbolen attesteras samtliga rader samtidigt. Attesten visas genom att din
signatur i Raindance ersätter stämpelsymbolen framför varför varje
konteringsrad.

· Vill du attestera en konteringsrad i taget klickar du på stämpelsymbolen framför
raden.

· Vill du avattestera din attest kan du klicka på den överkryssade
stämpelsymbolen. Då avattesteras alla din attesterade rader i verifikatet. Vill du
avattestera endast en rad klickar du på din signatur som visas i stället för
stämpelsymbolen.

· En bokföringsorder kan delas mellan olika enheter och då attesteras varje
konteringsrad av respektive behörig attestant.
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· Om du vill utreda något innan bokföringsorden attesteras och signeras kan du
sätta den till Under utredning i cirkulationen i fliken Cirkulation, se bild på sid
9.

Avattestering
Du kan avattestera en eller flera konteringsrader så länge bokföringsorden inte är
definitivsatt. Avattestera gör du genom att klicka på din signatur som visas framför
konteringsraden alternativt klickar du på den överkryssade stämpeln i rubrikraden så
avattesteras alla rader. När en konteringsrad är avattesterad visas åter attestsymbolen i
stället för din Raindance-signatur.

Nästa, avsluta
· För att avsluta kan du välja att attestera nästa bokföringsorder genom att klicka

på knappen Nästa. När du har attesterat sista bokföringsordern i din inkorg
kommer du automatiskt till funktionen för signering när du klickar på knappen
Nästa

Signera
Efter att du attesterat din bokföringsorder ska den signeras.

· Du kommer till funktionen genom knappen Nästa på bokföringsordern då din
sista bokföringsorder i inkorgen är attesterad.

· Till signering kommer du också genom knappen Signera i din inkorg
· För att signera och avsluta en bokföringsorder kan du också klicka på knappen

Signering i verifikationsfönstret.
· Du signerar bokföringsordern genom att fylla i ditt lösenord och trycka enter.
· Om bokföringsordern då är helt klar får den då status definitiv och genom det

blir huvudbokens saldon uppdaterad.

Påminnelse vid utloggning
Om det finns bokföringsorder kvar i din inkorg som är attesterad men inte signerad får du
en påminnelse om det när du loggar ut. Du kan då välja att gå direkt till signering eller att
logga ut.

Sök bokföringsorder
Funktionen Sök bokföringsorder, som når du via menyn, Bokföringsorder → Sök
beskrivs i en egen lathund, Söka bokföringsorder.


