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EKONOMI 
Garp innehåller en komplett verktygslåda för ekonomi och redovisning. Med hjälp av den kan 
du sköta din vanliga bokföring och rapportering, direkt kopplat till dina andra funktioner så 
som tillverkning, projekt och reskontra. 

Kundreskontra 

Samlingsplats för kundfakturor  

Garps kundreskontra bevakar och analyserar företagets utestående kundfordringar. I samband 
med fakturering hamnar fakturor och kreditfakturor med automatik i kundreskontran. 
Naturligtvis går det även att lägga upp fakturor manuellt.  

Inbetalningar och valutor 

Kundinbetalningar kan bokas av antingen en och en eller flera fakturor samtidigt oberoende av 
kundnummer. För att effektivisera arbetet ytterligare finns möjlighet att göra automatiska 
avbokningar via OCR-inläsning.  

Integrera med bokföringen  

Genom integrering med Garps redovisning kan kundreskontrahändelser (journalerna) 
automatiskt föras över till bokföringen.  

Leverantörsreskontra  

Betalning kan ske manuellt eller genom att skicka en fil med de vanligast förekommande 
betalningsuppdragen. Leverantörsreskontran kan köras fristående eller integrerad med inköp 
och redovisning. Garp Leverantörsreskontra ger även möjlighet att läsa in fakturor till 
Leverantörsreskontran via fil. 

Samlar dina leverantörsfakturor under ett tak 

Vid upplägg av fakturor i leverantörsreskontran finns möjlighet att knyta inköpsorder och 
inleveranser till aktuell faktura.  

Betalningar och valutor 

I leverantörsreskontran kan en lista över betalningsförslag tas fram för godkännande eller 
ändring. När du bestämt vilka fakturor som ska betalas kan själva betalningen skickas via fil till 
banken. I samband med betalningsregistrering kan delbetalning, överbetalning och avdrag 
hanteras. Fakturor kan stämmas av mot inleveranser (matchning). 

Integrera med bokföringen 

Genom integrering med Garps redovisning kan leverantörsreskontrahändelser (journalerna) 
automatiskt föras över till bokföringen.  

Autogiro (inkl. avbokn OCR) 

I Garp kan du skicka betalningsuppdrag genom att skapa ett betalningsuppdrag till Plus- 
respektive Bankgirot för att sedan automatiskt belasta (eller gottskriva vid kreditnotor) 
kundens konto per det förfallodatum fakturorna har. 
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Redovisning  

Ett komplett stöd för intern- och externredovisning med funktioner för budget/prognos, 
periodisering, bokslutssimulering och automatkontering. Genom att köra redovisningen 
integrerad kan samtliga journaler (faktura- och inbetalningsjournal från kundreskontran resp 
från leverantörsreskontran, lagerbokföringsjournal samt journal för produkter i arbete) 
överföras med till redovisningen. Stöd finns för upp till fem redovisningsdimensioner. 

Budgetering 

Budgetering kan ske på samtliga redovisningsnivåer. Även prognoser kan skapas. Med 
saldoanalysens hjälp kan du analysera ett konto (samtliga perioder) eller en period (samtliga 
konton) i förhållande till föregående år, lagd budget och lagd prognos. Du ser direkt eventuella 
avvikelser. Vidare kan du få en grafisk analys av ett kontos saldo samt exportera saldon till 
Excel för vidare bearbetning. I samband med kontoavstämning kan avprickningar göras direkt i 
huvudboken.  

Exportera med SIE 

För att exportera redovisningsdata till externa skatteprogram, analysprogram etc används SIE-
filer, som med ett enkelt handgrepp skapas av systemet. Garp kan exportera data utifrån SIE-
nivåerna 1-4, d v s alltifrån summerade årssaldon till samtliga verifikationer. 

Lagerjournal 

Ger korrekta lagervärden 

Lagerjournalen i Garp har till syfte att ge företaget en daglig eller veckovis redovisning av 
resultatet från affärsverksamheten. Den ger korrekta lagervärden precis här och nu 
beträffande färdiglager, halvfabrikat och produkter i arbete och eftersom sålda varors kostnad 
redovisas per samma datum som försäljningsintäkterna, ligger resultatet färdigt i 
redovisningen. Med lagerjournalens hjälp slipper du alltså att manuellt anpassa bokfört värde 
på lagret till verkligt värde. 

Flera användningsområden 

Lager på flera orter kan hanteras med funktionen för Flerlager. Om dessa lager bokförs på 
olika lagerkonton eller tillhör olika bolag sköter lagerjournalen flyttningar mellan kontona 
respektive avräkningsbokföring mellan bolagen. Om du arbetar med flera bolag som säljer 
varor från ett gemensamt lager sköts avräkning mellan säljande och avlämnande bolag i 
lagerjournalen. Lagerjournalen hanterar även interna transaktioner.  

Integrera med bokföringen 

Lagerjournalen, som kan tas fram för valfri tidsperiod, innehåller alla slags lagerhändelser 
sorterade per lagerkonto och artikel. I varje journal finns ett sammandrag i form av en 
bokföringsorder. Genom integrering med Garps redovisning kan denna bokföringsorder med 
automatik föras över till bokföringen. 

Produktionsjournal 

Produktionsjournalen används både för kalkylavstämning av varje produktionsorder, samt för 
att till redovisningsmodulen skapa bokföringsunderlag för aktuellt PIA-värde, periodiserade 
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intäkter på verkstad och lager (kostnadsställe) samt redovisning av kalkyldifferenser per order 
(projekt). Journalen kan även användas för summering av efterkalkyler och kalkyldifferenser 
per kund eller artikel under valfri tidsperiod. 

Flerbolagshantering  

I Garp finns stöd för flera verksamhetsbolag. 

Anläggningsregister  

Garp Anläggningsregister hjälper dig att få ett bättre grepp om företagets 
anläggningstillgångar. Det är helt integrerat med Garp, vilket innebär att avskrivningar bokförs 
via journalkörningar och att allt som händer med en anläggning sparas som historikposter i 
systemet. Det finns en koppling till kontoplanen och anläggningen kan läggas upp med 
automatik när du registrerar en leverantörsfaktura. Du kan registrera tillgångar, utföra och 
bokföra planenliga avskrivningar samt ta fram relevanta underlag för skattemässig avskrivning. 

Överskådligt 

Alla uppgifter om en anläggning finns samlade på ett formulär. Redan när du köper in en 
anläggning och registrerar leverantörsfakturan, kan anläggningsregistret automatiskt 
uppdateras. Uppgifter om anskaffningsvärde, anskaffningsdatum och leverantörsfaktura förs 
över till anläggningsregistret och anläggningen får automatiskt ett inventarienummer. Du 
bestämmer själv om systemet ska göra periodiska eller årliga avskrivningar.  

Funktionellt 

I anläggningsregistret hanteras planenliga avskrivningar, upp- och nedskrivningar samt bidrag. 
Uppskattat restvärde beräknas med automatik. Beräkning av vinst/förlust sker vid försäljning 
eller utrangering.  

Integrerat 

När din anläggningstillgång skrivs av bokförs detta enkelt via journalkörningar, varvid uppgifter 
med automatik kan överföras till redovisningen. Via historiken finns möjlighet att fånga upp 
historiskt gjorda avskrivningar, avyttringar, utrangeringar, nedskrivningar, uppskrivningar. 

SIE 1-4 

SIE 1-4 (Standard Import och Export) används för överföringar till och från affärssystemet. 

SIE 1 (Standard Import och Export 1)  

Används för överföring av årssaldon till boksluts- och skatteprogram. 
 

Tilläggslösningar 

Integration Ascendo 

I nära samarbete med MediusAscendo har Evodev utvecklat en integration mellan Garp och 
Ascendo. Kontera, attestera, periodisera och koppla inleveranser och mycket annat. Ascendo 
Invoice är ett web-baserat system för hantering av leverantörsfakturor. 

http://garp.se/sv/sie-1-4
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Läs mer om Ascendo här 

Kontakta Evodev för mer information 

Integration PaletteInvoice 

PaletteInvoice är ett fakturahanteringssystem integrerat med Garp. PaletteInvoice ger en 
effektivare fakturahantering. Fakturorna scannas och sänds elektroniskt genom organisationen 
för kontering, kontroll och attest. Återsökning av historiska fakturor blir enkel och effektiv. 

Läs mer om Palette här 

Integration Billbox 

Billbox heter Scandocs egenutvecklade fakturahanteringssystem. Modulen möjliggör integration 
med Scandoc och därmed en effektivare fakturahantering. Fakturorna scannas och sänds 
elektroniskt genom organisationen för kontering, kontroll och attest. Återsökning av historiska 
fakturor blir enkel och effektiv. 
Läs mer om Billbox och Scandoc här 

Integration Conrab Opto 

Conrab Opto automatiserar hela din hantering av leverantörsfakturor, från fakturaskanning, 
ankomstregistrering till arkivering. Resultatet blir stora tidsbesparingar men man minimerar 
även risken för fel och undviker på så sätt onödigt dubbelarbete och påminnelseavgifter. 

Läs mer om Conrab Opto här.  

Integration LEVFLOW Solution 

Integration till Bizzum fakturahantering är framtagen av GarpCenter GC Solutions.  
För mer info, kontakta GC Solutions eller Bizzum. 

PromikAnalys 

PromikAnalys är ett komplett system för analys, budget och företagsvärdering. Programvaran 
finns i flera olika versioner för dig som är ekonomichef eller controller. Programmet 
importerar all data från Garp Redovisning på ett enkelt sätt och presenterar i pedagogiska 
rapporter och simulatorer för nyckeltal, kassaflöde, likviditetsbudget mm. 

Gothia Factoring 

Gothia Factoring är en helhetslösning som innebär att ni löpande belånar hela er 
kundreskontra. 
Läs mer om Gothia Factoring här 

UC Branschprognos företag 

Integration med UC:s webbtjänst för Riskprognos Företag. 
För mer information, kontakta UC eller Garp. 

https://www.ascendo.se/
https://evodev.se/
http://garp.se/sv/integration-paletteinvoice
http://www.palette-group.com/sv/
http://garp.se/sv/integration-billbox
http://www.scandoc.se/
http://garp.se/sv/integration-conrab-optp
https://www.conrab.se/
http://garp.se/sv/integration-levflow-solution
http://www.gcsolutions.se/
http://www.gcsolutions.se/
http://www.bizzum.se/
http://garp.se/sv/promikanalys
http://garp.se/sv/gothia-factoring
http://www.gothiagroup.com/fileadmin/Sweden/pdf/Produktblad_Factoring.pdf
http://garp.se/sv/uc-branschprognos-f%C3%B6retag
http://www.uc.se/
mailto:info@garp.se
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Wasp rapportcentral 

Integration med Wasp report. Med tilläggsprogrammet waspReport så kan man mappa upp en 
rapport i Garp och genom en knapptryckning köra den och sedan exportera den vidare till 
Excel. 

Garp2Excel 

Integration med Garp2Excel. Programmet Garp2Excel är ett tillägg till Excel och möjliggör 
körning av valfri rapport/dokument från Garp direkt i Excel. 

Boardeaser 

Med hjälp av Boardeaser kan du förbättra din planering och underlätta bokslutsarbetet. 
Oavsett om ni är ett koncernbolag eller inte, kan rapporter och material till bolagets styrelse 
och ledning ske med ett par knapptryckningar. Tillsammans med Garp vill vi frigöra tid och 
minska stressen för dig som ekonom samtidigt som vi ger er kunder riktigt bra beslutsunderlag. 

Boardeaser erbjuder 40% rabatt för alla Garp-kunder. 

Läs mer om Boardeaser här. 

 

http://garp.se/sv/garp2excel
https://boardeaser.com/

