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Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 

Vi forventer at næste version af WinKompas bliver frigivet omkring 01-11-2013 

Vi har lavet flere ændringer i den nye version, blandt andet får du 2 nye funktionaliteter: 

 

Drag & Drop dokumenter 

Vi har nu gjort det muligt at trække en eller flere filer/dokumenter ind i Dokumentlisten på de forskellige 

kunder eller kreditorer. 

Har du f.eks. nogle filer liggende i en mappe på skrivebordet, kan du med lethed markere disse filer, og 

trække dem ind på fanen ”Dokumenter” og placere musen ind over det store hvide felt (her gult markeret), 

og så slippe fingeren fra museknappen. Alle filerne bliver nu kopieret ind på denne kunde eller kreditor, og 

filerne bliver automatisk kopieret direkte ind i regnskabsdatabasen, så alle brugere kan se disse 

dokumenter. Fordelen ved at overføre filer direkte til databasen, er at når der bliver taget en 

sikkerhedskopi af regnskabet, så følger disse dokumenter også med i kopien. 

 

Samme metode med at trække filer ind, er også lavet i den nye funktion fra version 3.6.40, hvor du kan 

tilknytte et scannet dokument til en linje i kassekladden, eller til en allerede bogført transaktion inde fra 

f.eks. finanskontoen: 

Hvis du f.eks. henter en finanskonto frem og lister dennes posteringer, kan du stille dig på en postering, og 

trykke på knappen ”Rediger post”. 
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Her har du nu mulighed for at rette nogle få oplysninger på denne bogførte postering, og der er nu også 

mulighed for at tilknytte et scannet dokument, dette gøres ved at trykke på knappen ”Dokumenter”. Nu 

kommer vinduet frem, som giver dig mulighed for at tilknytte dine scannede dokumenter: 

 

Her kan du også trække filerne direkte ind i den store hvide firkant (her igen markeret som gul). 

Når du så har gemt dette vindue igen, vil du på posteringslinjen kunne se de dokumenter du har tilknyttet. 
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Vil du se dette dokument, kan du altid trykke på ikonet  øverst på menulinjen. 

 

SMS tjeneste 

Vi har tilføjet en mulighed for at sende SMS direkte fra WinKompas. Dette er lavet i 2 forskellige 

variationer. 

1) Når du står på en kunde eller en kreditor, kan du se at der er kommet en ny knap ud for feltet til 

mobiltelefon: 
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Når du trykker på denne nye knap får du dette vindue frem, hvor du kan indtaste en besked til din 

kunde eller kreditor, og herefter sende den af sted, som en normal SMS. 

 

 
 

Når du har sendt din SMS, bliver denne besked nu gemt direkte på kunden, under fanebladet 

”Kontakthistorik”, her vil du så kunne se hele beskeden igen, og dermed holde styr på din 

korrespondance med din kunde. 

 

 
 

For at få dette til at fungere, skal du have aktiveret denne SMS tjeneste. Dette gøres under 

følgende menupunkt: 

Opsætning -> System opsætning -> Generelt -> Tillægsmoduler -> Gratis tillægsmoduler 

Her sætter du en markering i SMS og gemmer. Nu skal du lige genstarte dit regnskab. 

 

Efter en genstart af regnskabet vil du nu under menulinjen ”Opsætning” have et nyt punkt til SMS 

opsætning. 
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På side to i dette nye opsætningsvindue, kan du nu tilmelde dig denne service, og indtaste de 

oplysninger du modtager fra udbyderen af denne service. Du kan få yderligere oplysninger på 

https://smsgateway.dk/ 

 

Hvis du ønsker at teste denne tjeneste, så stiller denne udbyder en 30 dages periode og 100 SMS til 

rådighed, så det er bare at hoppe med på vognen  

 

2) Du kan også sætte systemet op til at den automatisk sender en mail til din kunde, når du har lavet 

en ordre til denne. Måden hvorpå dette fungerer, er at der bliver testet på, om en ordre skifter 

status, her kan du så få systemet til at sende en SMS til kunden f.eks. i forbindelse med at du 

printer en følgeseddel ud til denne. 

 

Inde på selve ordrebilledet er der nu kommet et nyt felt til mobiltelefon som automatisk hentes fra 

ordrekunden. Når dette felt er udfyldt, og du har sagt ja til at den skal danne en SMS når den skifter 

status, så bliver der automatisk sendt en besked med de oplysninger du selv sætter ind som 

standard. 

 

For at dette kan lade sig gøre skal der også være udfyldt en tekst på din ordrestatus, og selvfølgelig 

kun på dem du ønsker den skal sende på. 

 

Dette kunne f.eks. være når status skifter til Følgeseddel, her ville du så skulle skrive en tekst på 

denne ordrestatus: 

 

 
 

https://smsgateway.dk/
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Når du indsætter en standardtekst til din ordrestatus, kan du også vælge at få nogle få oplysninger 

med fra den aktuelle ordre f.eks. navnet på kunden/firmaet og leveringsdatoen. Hvilke andre felter 

der er til rådighed, kan du læse om i den interne manual under tilpasninger af ordrestatus. 

 

Når du så får sendt en sms af sted til din kunde, vil denne sms automatisk blive kopieret ind på 

loggen på selve ordren, så du også på denne har mulighed for at følge med i hvad der er sket på 

denne. 

 

 


