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1. Logga in i OPTO

Logga in via länken nedan;
https://optojev.academedia.se/optov5_jev_prod
(Om du arbetar inom Pysslingen så går du enklast in på OPTO via ditt Pax-skrivbord)
Bocka för valet ”Det här är en privat dator”.
Logga in genom att ange användarnamn och lösenord. Klicka på ”Logga in”.
Tänk på att lösenordet är känsligt för stora och små bokstäver.

För att du ska kunna logga in krävs att internetinställningarna tillåter pop-up fönster,
om du endast kommer till en ny inloggningssida beror det troligtvis på att webbläsarens
inställningar blockerar pop-up.
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2. Huvudmeny i OPTO

Detta är huvudmenyn i OPTO, beroende på behörigheter kan bilden se annorlunda ut.
Sök: Arkivet där alla dokument som registreras i OPTO sparas, här söker du på fakturor.
Inställningar: Inställningar för utseendet på skärmen, koda frånvaro.
Genom att klicka på ikonerna öppnas respektive funktion.
Postlådan: I postlådan samlas alla dokument för attest. Här går du därför in för att kontera
och attestera dina fakturor.
Rapporter: Här kan du skapa rapporter för att se vad som konterats på vissa konton
exempelvis.
Det går också bra att välja att se en trädstruktur istället för att använda de stora knapparna i
huvudmenyn.

Klicka på

i verktygslisten för att visa trädstrukturen. Klicka igen för att dölja den.
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3. Postlådan
Till postlådan skickas alla dokument som ska attesteras och konteras.
Första sidan är en lista över alla dokument som ligger öppna i postlådan. Du kan bara se dina
egna dokument.

Standardinställningen är sådan att endast aktiva och utredningsfakturor syns om du inte väljer
annat, se exempelbilden.
Aktiva dokument är alla de dokument som ska godkännas av dig.
Utredning är de dokument som man själv satt i utredningsstatus.
Du kan även se dokument med annan status om du så önskar. Klicka då i rutorna för den
status du vill se och klicka sedan på ”Sök” nere till vänster.
För att öppna ett dokument, dubbelklicka på raden för det dokumentet.
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3.1 Informationsfliken
Informationsfliken visar de grunduppgifter som har blivit registrerade på fakturan. Denna
information registrerar Bankgirot, BGC, och den går inte att ändra på. Kontrollera att
uppgifterna är korrekta. Titta särskilt så att det är rätt leverantör och belopp.
Till höger ser du dokumentet. Det är sparat i PDF-format, för att kunna se bilden måste Adobe
Acrobat Reader vara installerat på din dator, OPTO kräver minst version 5.0.
För att bara se informationsfältet klicka på

i verktygslisten

För att se bilden mindre och informationsfältet större klicka på
För att se bild och fält lika stora klicka på
För att bara se bilden klicka på

i verktygslisten.

i verktygslisten.

i verktygslisten.

För att se alla flikar samtidigt klicka på

i verktygslisten.

För att skriva en kommentar till fakturan klicka på ”Kommentar” i verktygslisten.
Kommentaren du skriver är beständig och kommer alltid upp när du öppnar fakturan.
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3.2 Konteringsfliken

Här ska fakturan konteras. De tre översta konteringsraderna du ser registrerars automatiskt i
samband med ankomstregistreringen. Det är den summan du nu ska fördela ut på lämpligt
konto.
Du gör en kontering genom att fylla i de vita fälten under konteringsrutan. Klicka på den
gröna pilen för att per automatik flytta ner summan. Fyll sedan i konto, kostnadsställe,
kostnadsbärare och eventuellt projekt  klicka på ”Lägg till”.
Glöm inte att lägga på en periodiseringsnyckel i de fall fakturan ska periodiseras. Detta
gör du i samband med konteringen och väljer enkelt nyckel i rullisten för periodisering.
Har du frågor kring periodisering vänd dig med fördel till din ekonomiadministratör.
Om du inte kan konton eller kostnadsställen utantill kan du klicka på den understrukna
rullistan för att få upp en söklista för t.ex. konton, alltså klicka på Konto. Där kan du manuellt
leta dig fram till det konto du söker eller skriva in ett sökord för att hitta relaterade konton.
För att ändra en kontering som lagts till klickar du på konteringsraden, skriv in de nya
siffrorna och klicka på ”Ändra”. För att ta bort en kontering klickar du på konteringsraden
och sedan på ”Ta bort”.
De konteringar du har attesträtt på blir automatiskt attesterade genom att du skriver in ditt
lösenord under fliken ”Godkänn”. Se beskrivning under avsnittet Godkänn ett dokument.
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3.3 Meddelandefliken
För att skicka tillbaka ett dokument till ekonomiavdelningen för t.ex. makulering, klicka på
fliken ”Meddelande” när du har öppnat upp fakturan. Fyll i ett meddelande i det vita fältet
och klicka sedan på ”Skicka tillbaka”. Dokumentet försvinner direkt ur din postlåda utan att
du godkänner det och hamnar hos ekonomiavdelningen.
För att skicka tillbaka till föregående användare, klicka på knappen ”Skicka till fg”.

Här kan du även lägga ett dokument under utredning. Det gör att ekonomiavdelningen lättare
kan se att det t.ex. pågår en diskussion med leverantör.
Skriv i ett meddelande så att ekonomiavdelningen enkelt kan läsa vad som är fel. Klicka på
knappen ”Utredning”. Dokumentet stannar då kvar i din postlåda men lägger sig i
utredningsstatus.
För att upphäva denna status måste du gå in på dokumentet, in i meddelandefliken och klicka
på ”Avbryt utredning”. Dokumentet får status aktiv och går att godkänna igen. Exempel: en
debetfaktura läggs på utredning till dess en kreditfaktura kommit in i systemet. När
båda finns avbryts utredningen och båda dokumenten attesteras.
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3.4 Flödesfliken

I flödesfliken finns en lista över de användare som lagts till på dokumentet, de som har haft
det och de som skall få det. Här kan du lägga till en annan användare.
Lägg till en användare genom att fylla i användarnamnet i fältet ”Användare”. Klicka på
”Lägg till”. Kan du inte användarnamnet söker du enkelt upp det genom att klicka på
Om du vill skriva ett meddelande till en användare, markera personen i flödet och skriv texten
i fältet meddelande. Klicka på ”Ändra”.
Vill du lägga på en eller flera användare och göra samtliga aktiva samtidigt, gör du enligt
exemplet ovan men lägger också till ett särskilt ordningstal under användarnamnet. Du
skriver då t.ex. ordningstal 1 på alla du vill göra aktiva. I exempelbilden ovan har Lina
ordningstal 2 och blir inte aktiv på fakturan förrän Tommy godkänt den.
Om du får en faktura som du själv inte ska ha och du vet vem som ska ha fakturan, lägg
till denna användare enligt instruktionerna ovan  gå till fliken ”Godkänn” där du
vanligtvis attesterar dina fakturor, men välj istället ”Ignorera”. Detta förutsätter alltså
att du inte är sist i flödet, lägg därför på ny person innan du ignorerar.
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3.5 Godkänn ett dokument
När du gjort de kontroller som skall göras, t.ex. kontera eller kontrollera kontering, så ska
dokumentet godkännas. Det gör att dokumentet skickas vidare och försvinner ut ur din
postlåda. Gå in under fliken ”Godkänn”  skriv in ditt lösenord  klicka ”Godkänn”.
OBS!
För att skicka fakturan vidare i attestordningen måste du alltså gå in i denna flik, skriva in ditt
lösenord och klicka på knappen ”Godkänn”. Om du vet att du har fler dokument i din
postlåda som du måste gå igenom, klicka på ”Godkänn + nästa” vilket leder till att nästa
dokument med automatik öppnas utan att du behöver gå ut till postlådan igen.
Om du INTE vill godkänna ett dokument men vill ha upp nästa med automatik klickar du på
”Nästa”. Då godkänns inte dokumentet och det försvinner inte ur din postlåda.
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4. Sök
Om du vill leta fram en faktura för att t.ex. se om denna gått till betalning. Klicka på ”Sök” i
huvudmenyn eller använd trädstrukturen till vänster. Du kan söka på flera alternativ samtidigt,
belopp, leverantör osv.
Ett tips för att bredda sin sökning är att söka på leverantörsnamnet med %-tecken före
och efter, t.ex. %staples%. Se exempelbilden nedan där det ska sökas på företaget
Pemag.
Såhär kan du också söka:

%ONR% = Sök allt med texten ONR i sig
CONR% = Sök allt som börjar med CONR
%NRAB = Sök allt som slutar med NRAB

När alla urval är gjorda, klicka på ”Sök” längst ner i vänstra hörnet för att utföra sökningen.
För att öppna ett dokument, dubbelklicka på det.
Alla kolumner i söklistan går att sortera i fallande eller stigande ordning, genom att klicka på
kolumnnamnet. Du kan också dra rullisten till höger för att se de kolumner som befinner sig
längst bort (bankdatum hittar du här). För att exportera träffarna i söktabellen till Excel klicka
på Excel-ikonen nere till vänster.
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5. Inställningar

Under inställningar finner du följande:
Koda frånvaro: Här meddelar du din frånvaro i OPTO. Det är viktigt att du registrerar din
frånvaro när du ska vara borta, under vilken tid och vem som ska vara din ersättare. När
slutdatum för din frånvaro passerat går alla dokument per automatik tillbaka till dig. Kom
överens med din ersättare innan du kodar frånvaro!
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6. Ofta förekommande frågor
-

Varför fungerar det inte att logga in i OPTO?

Svar: Det kan vara Pop-Up fönster som blockerar inloggningen. I webbläsarens meny går
du in under verktyg och väljer ”blockering av pop up fönster” och sedan ”inaktivera
blockering av pop up fönster”. Prova sedan att logga in igen. Fungerar det fortfarande
inte? Kontakta OPTO-administratör.
Tänk på att inloggningen är känslig för stora och små bokstäver. Skriver du fel lösenord
fler än tre gånger kommer ditt konto att låsas, kontakta administratör för hjälp.
-

Det står att jag inte är behörig att attestera fakturan. Varför?

Svar: Kontakta OPTO-administratör, dina kontobehörigheter kanske behöver uppdateras.
-

Går det att söka på fakturor bakåt i tiden?

Svar: Ja, men bara på de fakturor som du själv har behandlat. Det innebär att en ny
användare inte har något att söka på, tyvärr. Du hittar alla dina behandlade fakturor i
sökfunktionen.
-

Hur kan jag se om fakturan har gått till bank, eller vilken status den har?

Svar: I sökfunktionen kan du få upp information om bankdatum och betalningsdatum.
Enklast är att söka på verifikationsnumret som varje faktura får när den
ankomstregistreras. Du kan givetvis söka på belopp eller leverantörsnamn om du saknar
verfikationsnummer. När du hittat fakturan så skrollar du till höger, under kolumnen för
bankdatum ser du informationen.
-

Hur gör jag om jag får en faktura i min postlåda som inte ska till mig?

Svar: Om du vet vem som ska ha fakturan går du själv in i flödet och lägger till den
personen, ignorera därefter fakturan under godkännfliken. Vet du inte vem som ska ha
fakturan, skicka tillbaka fakturan till ekonomiavdelningen under fliken meddelande.
-

Vad ska jag göra med en faktura som jag t.ex. inväntar en kreditfaktura på eller
som jag av någon anledning vill vänta med att betala?

Svar: Lägg fakturan ”under utredning” tills dess att kreditfakturan inkommit eller att
problemet har löst sig. Då vet vi på ekonomiavdelningen att ni har koll på den. Detta gör
man under fliken meddelande i OPTO. Bara du kan själv avbryta utredningen, även detta
gör du under fliken meddelande.
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-

Hur gör jag för att få fram exempelvis hur mycket som konterats under en viss
period på ett specifikt konto eller projekt?

Svar: För att få fram detta skapar du en rapport. I huvudmenyn finns knappen för
rapporter, se separat manual särskilt för rapporter.
-

Jag får mail att jag har fakturor att hantera i OPTO men i min postlåda är det
tomt, varför?

Svar: Kontrollera att du i din postlåda har klickat i alternativrutorna ”Aktiva” och
”Utredning”.
-

Jag ska komplettera med deltagarlistor, kan jag knyta an dessa till en faktura?

Svar: Du kan själv ladda upp bilagor i OPTO, du öppnar upp fakturan som vanligt och går
därefter till fliken Bilagor  ”Ladda upp ny”.
-

Vad är det för skillnad på att använda kommentarsrutan uppe i menyn och att
skriva ett meddelande?

Svar: Kommentarsrutan är att föredra eftersom den följer med dokumentet permanent,
rutan hoppar automatiskt upp när någon öppnar fakturan och är därför lättare att notera.
-

I min postlåda finns en faktura som ska makuleras, hur gör jag nu?

Svar: Öppna upp fakturan, gå in i fliken Meddelande, skriv anledningen till makulering
och klicka på ”Skicka tillbaka”. Ekonomiavdelningen makulerar.
-

När jag har gjort en sökning på fakturor i OPTO och går tillbaka försvinner mitt
sökresultat och jag får börja om från början, ska det vara så?

Svar: Absolut inte, när du gjort en sökning och gått in på en faktura gör du bäst i att klicka
på kikaren som sitter mellan de två pilarna i mitten av verktygsmenyn för att komma
tillbaka till ditt sökresultat.
-

Jag ser inga fakturor, det är blankt på höger sida och jag ser bara
informationsfliken till vänster.

Lösning: Kontrollera att du inte kommit åt att ändra inställningarna för hur informationen
och bilderna ska visas på skärmen. Har du råkat klicka på
återställa detta klicka på

.
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så visas bara text. För att

-

Vad betyder det när vissa rader i postlådan är gula alternativt gröna?

Svar: De rader som är gulmarkerade är dokument som du själv satt i utredningsstatus, de
är gula för att skilja dem åt från de vanliga aktiva fakturorna. Gröna blir dokument om du
varit inne och tittat på dem en gång tidigare men återvänt till postlådan.
-

Jag kan inte kontera, jag får inte upp konteringsbilden när jag går in i fliken
kontering.

Lösning: Du har dokumentet under utredning! För att kunna kontera krävs det att du först
går in i fliken meddelande och väljer avbryt utredning. Därefter går det att kontera precis
som vanligt.

Notera frågetecknet som finns uppe i högra hörnet!
Detta frågetecken guidar/förklarar de olika momenten (t.ex. kontering) om du är osäker
på hur funktionen fungerar. Du klickar bara på frågetecknet så öppnas en ny ruta med
en arbetsbeskrivning.
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