Winfinans
Brugerstyring
Når du køber en Winfinans, får du en database med en administratorbruger. Ved at klikke på dit
brugernavn, får du adgang til brugermenuen.

Menupunktet Rediger andre brugeres konti er kun tilgængelig for administratorbrugeren, mens de
øvrige er tilgængelige for alle brugere.
Rediger min konto kan bl.a. benyttes til at ændre kodeord.
Favoritter/tilpas menu giver mulighed for at tilpasse menu strukturen samt det store knapper på
startsiden af Winfinans.NET.
Hvis brugeren har adgang til flere databaser og regnskaber, kan der vælges mellem disse under
menupunktet Skift firma.

Hvis brugeren har adgang til flere databaser kan der vælges database. Der vises de regnskaber der ligger
i databasen. Regnskabet vælges ved at klikke på dette.
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Knappen Opret nyt firma tilføjer et tomt firma, og det røde kryds til højre nedlægger er firma. Et firma
kan kun nedlægges hvis der ikke findes finanstransaktioner eller fakturaer i systemet. Hvis et firma
ønskes nedlagt skal alle regnskabsår i firmaet først nedlægges.
Under Rediger andre brugeres konti vises en liste over de brugere der har adgang til databasen:

Administratorbrugeren er med på listen (mærket op med rødt). Administratoren kan således begrænse
sin egen adgang, hvis denne fx ikke ønsker at se alle firmaer i databasen i sin egen oversigt.
De blå brugere er interne brugere som firmaet betaler for. Lyseblå er revisorbrugere som der ikke
betales for. I en klientregnskabsløsning skal alle interne brugere mærkes op som revisorer.

Side 2 af 7

Winfinans
Tilføj bruger:

Nye brugere oprettes direkte her. Dette vil udløse en faktura fra Winfinans, med mindre dette gøres tæt
på faktureringsperioden. Oprettelsen vil sende en mail til den nye bruger med password.
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Tilknyt bruger:

Under ”Rediger bruger” kan der oprettes tilknytning til et gæstenavn.

Side 4 af 7

Winfinans

Hvis man skriver dette navn i skærmen for tilknyt bruger og trykker ”Find bruger” kommer brugerens
informationer frem.
Hvis der trykkes godkend får den valgte bruger adgang til databasen.
Hvis brugeren er en revisor er adgangen gratis, ellers fakturerer Winfinans for adgangen selvom
brugeren eksisterer i forvejen.
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Kandidater
Kandidater anvendes til at tilknytte faktureringskunder til et klientregnskab. Hvis en kunde køber en
faktureringsklient fra vores hjemmeside, eller ved hjælp af det link vi har sendt ud til klientregnskabbrugerne, vil brugeren findes på denne liste.

Opmærk de brugere der skal oprettes og tryk ”Godkend kandidater”.
Hvis der trykkes på linket for den enkelte bruger kan dennes adgang til databasen begrænses.
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Under den første fane vælges hvilke regnskaber brugeren har adgang til:

Under de næste faner begrænses brugerens adgang til menuen, favoritter, Rapporter og indstillinger.

De valg der foretages begrænser brugerens adgang til at se punkterne. Den enkelte bruger kan
yderligere begrænse sin egen menu til de punkter der anvendes.
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