Winfinans
Storebox
Send kvitteringer fra storebox.com til Winfinans.
Hvis du tilknytter dit betalingskort til Storebox.dk, kan du se dine kvitteringer direkte på mobiltelefonen
og på din PC. Dette betyder at du ikke behøver at gemme en bon. Hvis dit køb er et udlæg for en
virksomhed, betyder der også at du kan overføre dine udlæg direkte til bogføring.
Læs mere om Storebox her: www.storebox.com
Dette er to køb i supermarkeder.

Hvis dette er udlæg for demofirmaet i Winfinans ville jeg lægge dem til bogføring sådan:
(Jeg mærker bilagene op, trykker del og sender til den mailadresse vi har givet demofirmaet)
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Du åbner derefter demoregnskabet i Winfinans og trykker på indbakken:

Du trykker Hent post og kan nu se en mail fra storebox.com
Du mærker den op og trykker Importer mærkede bilag. Du går derefter til bilagskladden og trykker
”Bilag fra e-mail”
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Du trykker på klipsen til højre for at vise bilaget:

Det næste ledige bilagsnummer vælges ved at trykke pil op (den lille sorte pil efter bilagsnummeret)
Vi vælger ”Rejseudgifter”. Det vil kontere udgifter. Derefter indtastes beløb og dato.
Når posteringer er udfyldt mærkes de to poster op der trykkes:
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Posteringerne ligger nu kassekladden klar til bogføring:

Herfra kan bilagene vises ved tryk på klipsen til højre:
Når posteringerne er bogført kan bilagene findes fx fra kontokortet:
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Bemærk at dette bilag har aldrig været et stykke papir. Det giver derfor ikke mening at skrive det ud på
papir for at arkivere det.
Hvis du hører til dem der elsker papir, kan du naturligvis alligevel udskrive det herfra.
Indstillinger
Klik på knappen for indstillinger nederst til venstre og vælg menupunktet Firma -> Generelt/salgssteder.
På fanebladet E-mail kan modtagermailadressen angives.
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