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Idag är de flesta finansiella bokningar 
automatiserade genom finanssystem som 
exempelvis SAP. Huvudboken uppdate-
ras automatiskt när affärstransaktioner 
som fakturering, godsmottagningar, etc 
sker. Tack vare detta är finansiella bok-
ningar idag något som huvudsakligen 
utförs av system och inte av människor, 
men det finns många undantag.  
Undantag är exempelvis periodiseringar, 
korrigeringar, intra-company-bokningar, 
allokeringar av kostnader till olika kost-
nads- och profitcenter.

Bokslutet är en mycket hektisk tid, särskilt 
för börsnoterade aktiebolag. Det finns en 
deadline för att publicera siffrorna och tiden 
som ges för att  publicera bokslut blir kortare 
och kortare. Om bolaget har många dotter
bolag och verkar i många länder adderas  
ytterligare komplexitet. 

MANUELLA BOKNINGAR 
Manuella bokningar görs för att justera tidi
gare bokningar i huvudboken eller för att 
lägga till transaktioner som skett vid sidan 
av normala affärsprocesser. För dessa bok
ningar får underlagen hanteras manuellt 
och uppdateringen av SAP sker oftast ge
nom SAP GUI. En manuell bokning inne
håller normalt följande: 

• Bokningsdatum 
• Konton som ska debiteras/krediteras  
 samt kostnadsställe/resultatenhet 
•	Skattekod,	valuta	och	belopp	
•	En	kort	beskrivning,	en	referens	och	 
	 ev	en	bilaga

Det finns flera skäl till att manuella bokning
ar måste göras. Några exempel på  vad som 
kräver manuella bokningar är: 

PERIODISERINGAR AV KOSTNADER OCH IN-
TÄKTER ÖVER FLERA PERIODER. Behovet av 
periodiseringar kommer dels av legala skäl, 
men även företags behov av mer detaljerad 
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bokföring. Kundkrediter och projekt med betalningsplaner ger 
intäkter under en lång tidsperiod och detta måste avspeglas i 
bokföringen. Periodisering förekommer i de flesta organisationer 
utom de allra minsta. Det ger en mer korrekt bild av bolagets 
intäkter och kostnader, men är relativt komplext och kan vara 
dyrt att implementera i ett företags ekonomisystem. 

ÅTERKOMMANDE FINANSIELLA POSTER. Detta är manuella bok
ningar som görs i varje period och exempel är avskrivningar 
där kostnaden debiteras varje månad. Ett annan exempel på 
återkommande finansiella poster är bokningar där kontona är 
desamma men där beloppen varierar. Detta kan exempelvis 
gälla för försäkringskostnader och förskottsförsäkring där ut
giften varierar med försäkringspremien. 

INTERNFAKTURERING OCH KOSTNADSALLOKERINGAR till kost
nadsställen och resultatenheter är andra vanliga manuella bok
ningar. Dessa sker när kostnader ska fördelas över flera enheter/
avdelningar och används för att distribuera kostnader för loka
l er, el, telefon, etc. Många leverantörer är oförmögna eller ovilliga 
att fakturera för tjänster på ett sådant sätt så att automatisk 
bokning kan ske på den nivå och på det sätt före taget önskar 
fördela kostnader. I dessa fall måste bokförings av delningen 
omallokera kostnader – exempelvis baserat på användning.

För manuella bokningar mot kostnadsställen och resultatenheter 
kan en bokning innehålla allt från ett fåtal till flera hundra rader. 
Detta innebär att det är ett omfattande arbete och som ger upp
hov till många felkällor i samband med den manuella inmat
ningen. Detta påverkar i sin tur noggrannheten i rapporteringen. 
Antalet manuella bokningar beror på organisationens storlek 
samt verksamheten som utförs, men normalt varierar antalet 
bokningar från några hundra till flera tusen varje månad.  

ATT ORGANISERA ARBETET
Ansvaret för att skapa manuella bokningar kan i en mindre  
organisation ligga hos den centrala ekonomiorganisationen, 
medan det i större organisationer oftast ligger på de olika divi
sionernas ekonomiavdelningar. I dessa större organisationer 
kan det vara hundratals personer som bidrar med manuella 
bokningar i samband med bokslut. Många organisationer har 
Shared Service Centers som utför själva bokslutet, men innan 
detta kan ske måste alla relevanta transaktioner som periodi
seringar, interna fakturor, kostnadsallokeringar, etc göras, god
kännas och eventuellt korrigeras och slutligen bokas i SAP. 

Oftast är tiden för bokslut kort, kanske 5 dagar och sedan 
stängs perioden och rapporter skapas. 

Att göra detta arbete manuellt är inte lämpligt. Även om 
kommunikation via email är snabb så ger det ofta upphov till 
fel. Mailboxar blir överfyllda och uppgifter försenas. SAP GUI 
är heller inte alltid ett lämpligt interface eftersom det kan vara 
omöjligt att implementera nödvändiga procedurer. Trots de 
utmaningar det medför är det ett stort antal organisationer som 
använder SAP som fortfarande gör bokslut med ett stort inslag 
av manuella processer. 

Många organisationer har förbättrat sina processer. Olika 
mjukvaruleverantörer har utvecklat applikationer till SAP för 
att eliminera de utmaningar och problem som finns med bok
slutet och det finns även lösningar för att automatisera andra 
delar av bokslutsprocessen. 

Denna artikel beskriver tre olika angreppssätt för att automa
tisera och förkorta tiden för manuella bokningar och de är base
rade på teknologi från Winshuttle. De tre angreppssätten kan 
också ses som steg i en utvecklingsprocess där en stor global 
organisation börjar med den första metoden för en liten grupp 
anställda och sedan gradvis rullar ut till fler anställda och utveck
lar processen med metod två för att sedan applicera metod tre. 

Den första metoden är mycket enkel och kan tillämpas av 
små grupper i en lokal organisation, men även av centrala eko
nomifunktioner. Den underlättar inte kommunikation mellan 
personer och grupper, men ökar individers och gruppers  
effektivitet avsevärt. 

Det andra exemplet är tänkt för en större organisation som 
är geografiskt spridd. Här tar vi även hänsyn till de compliance
krav som en organisation kan ha – oavsett om det rör sig om 
offentliga organisationer eller privata som måste uppfylla vill  
kor enligt SOX. 

Det tredje exemplet är en global organisation som finns på 
många ställen världen över. 

DEN ENKLA LÖSNINGEN 
Den enkla lösningen bygger på att man använder excelfiler som 
innehåller information om vilka manuella bokningar som ska 
göras. Informationen i excelfilerna kan lätt uppdateras och det 
är enkelt att göra beräkningar medan man förbereder under
laget. Detta är ett populärt sätt att arbeta för controllers för 
vilka Excel är ett av de vanligaste verktygen. I lösningen som 
beskrivs här kan man använda samma räkneark man gör under
laget i för att automatiskt massuppladda bokningar i SAP.  
Tidsbesparingen för att slippa föra in data manuellt i SAP eller  
korri gera den kan vara mycket stor. Ett och samma excelark kan 
innehålla ett stort antal bokningar och rader. 

Under den automatiska uppladdningen till SAP kan datan  
valideras på två sätt:

• För	relevanta	fält	kan	tillåtna	värden	kontrolleras	genom	 
	 anrop	från	Excel	till	SAP.	

• 	Man	kan	även	köra	ett	valideringsjobb	innan	man	försöker	 
	 ladda	upp	data	i	SAP,	för	att	försäkra	sig	om	att	uppladdningen	 
	 kommer	att	ske	utan	problem.
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Exempel på hur en enstaka bokning kan bokas i SAP med Winshuttle. 
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Denna enkla lösning kan i sig spara mycket tid och förkorta 
bokslutsprocessen. Om bokningar måste granskas och god
kännas av andra än de som gör själva bokningarna har denna 
metod en nackdel. I detta fall kan excelfilerna behöva skickas 
via e-post och det finns då alltid en risk att data försvinner eller 
att processen drar ut på tiden om personer inte är närvarande. 
Även ur spårbarhetssynpunkt finns nackdelar. 

Vanliga lösningar för att effektivisera på detta sätt är LSMW, 
ABAPprogram, Winshuttle eller andra tredjepartsleveran
törer. Lösningar som dessa ger även i detta enkla fall bety dande 
effektivitetsvinster jämfört med att göra manuella bokningar 
via SAP GUI. 

MELLANLÖSNINGEN
Självklart vill man införa ytterligare förbättringar. Ett naturligt 
nästa steg när man börjat arbeta med att uppdatera SAP från 
excelmallar är att lägga till workflow där excelfiler och tillhör-
ande underlag enkelt kan pushas till de personer som ska granska 
och godkänna. I denna lösning kan excelmallarna kopplas till 
ett centralt workflowsystem där alla aktiviteter loggas. På detta 
vis får man full spårbarhet och kan uppfylla alla compliance

krav så att detta blir ett fullgott alternativ för organisationer 
som måste uppfylla SOXkrav. 

I övrigt finns samma funktioner för uppladdning och vali
dering som beskrivs i steg ett, vad som tillkommer är automa
tisk granskning och godkännande. Lösningen kan sättas upp 
så att en bokning som är större än ett visst belopp måste god
kännas innan den kan postas till SAP. 

Den stora fördelen med detta tillägg till ”den enkla lösningen” 
är att man eliminerar behovet av epost i processen. Detta ger en 
produktivitetsvinst och snabbar upp processen, men kanske ännu 
viktigare är att det ger full spårbarhet av alla aktiviteter som sker. 

Exemplet ovan visar transaktion FB50 där flera bokningar 
görs mot SAP. Excelbladet är kopplat till ett workflow och pos
tas automatiskt via Winshuttles script när godkännande gjorts. 
Det är också möjligt att bifoga underlag som dokument och 
kvitton som krävs för bokförings eller complianceskäl. 

DEN KOMPLETTA LÖSNINGEN
Med den kompletta lösningen tillkommer att användaren inte 
kan göra fel i datainmatningen, eftersom regler och beroenden 
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Mellanlösningen tillhandahåller  
workflow och uppfyller SOX-krav.



mellan olika fält gör att inmatad information kontrolleras. Denna lösning är  
baserad på ett modernt webbaserat workflow där alla formulär kan skräddarsys 
för olika typer av manuella bokningar. För att till exempel uppfylla lokala lagar 
och regler kan omfattande logik byggas in för att säkra maximal datakvalitet och 
att det blir rätt första gången. 

SLA-rapportering och övervakningsfunktioner finns också för att man ska 
kunna följa status på de finansiella bokningarna.

Med denna lösning kan datakvaliteten uppnå nästan 100 procent. Särskilt  
i bolag med komplexa strukturer, där man har legala enheter utanför EU där  
skatteregler kan vara extremt komplexa och intracompany regler måste  
följas noggrant, ger det stort värde att bygga in funktionalitet för att undvika 
mänskliga fel. 

Bolag växer antingen organiskt eller genom uppköp. De administrativa kostna
derna måste hållas nere medan verksamheter växer. För att undvika en expo
nentiell ökning av kostnaderna måste man göra mer med samma eller mindre 
resurser. Det är av detta skäl man använder Winshuttles teknologi i finans-
processer eller andra processer. Genom att tillämpa dessa metoder och införa 
gradvisa och ständiga förbättringar kan man få snabba kostnadsbesparingar  
och utveckla processer på ett agilt sätt. Eftersom förändringar i processer kan 
göras utan ändringar i SAP kan man införa en ”lean”-filosofi i verksamheten  
och minska beroendet av IT i verksamhetsutvecklingen. 

Där man tidigare hade kostnadsökningar och ökande risker, förseningar och 
fel kan man istället få ständigt förbättrade och standardiserade processer.  
Detta leder till att tid och resurser kan läggas där de skapar värde och företagets 
konkurrenskraft ökar tack vare Winshuttles teknologi.   
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WINSHUTTLE är	den	snabba	och	flexi- 
bla	vägen	att	införa	beskrivna	metoder	
så	att	organisationer	snabbt	kan	införa	 
enkla	lösningar	för	att	automatisera	 
manuell	inmatning	i	SAP	och	därefter	
successivt	förbättra	processerna.	 
Detta	kan	inte	bara	göras	för	finanspro-
cesser,	utan	även	för	en	lång	rad	andra	
SAP-processer.	

När det gäller masterdatalösningar 
lämpar	sig	Winsuttles	lösningar	perfekt	
till	proceser	som	inte	riktigt	har	den	 
komplexitet	eller	höga	volym	som	krävs	
för	att	motivera	en	”Big	IT”-lösning,	som	
till	exempel	SAP	MDG.	

Ytterligare	sätt	som	man	kan	använda	
Winshuttle	för	att	effektivisera	verk- 
samheten är: 

•  
Standardisering	och	effektivisering	av	
transaktioner	i	SAP	genom	Winshuttles	
workflow,	för	att	skapa	processer	med	 
väldefinierade	roller.	

•  
Validering	av	data	som	samlas	in	i	flera	
steg	av	olika	personer/funktioner	för	att	
säkerställa	hög	datakvalitet.	

•  
Analys	av	processer	genom	den	out-of-
the-box-funktionalitet	som	finns	för	att	
analysera	processeffektivitet.	På	detta	
sätt	kan	flaskhalsar	identifieras	och	åt-
gärdas.	

•  
Massuppladdning	från	Excel	till	SAP	för	att	
hantera	höga	volymer	som	ska	matas	in.

Genom	de	utvecklingsverktyg	som	finns	
kan	man	minska	utvecklingstid	och	ut-
vecklingskostnader	och	i	många	fall	få	
det	kortaste	ROI	som	överhuvudtaget	är	
möjligt.	

ADSOTECH Scandinavia är	återförsäljare	
av	Winshuttle-produkter	i	Norden	och	
Balticum.	ADSOTECH	utvecklar	workflow-	
processer	med	Winshuttle-produkterna	i	
samråd	med	kunderna.

Exempel på workflowdialog.
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