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2 Installation af konverteringsmodul
Via www.wolterskluwer.dk → Support → finsit tilgås konverteringsmodulet via nedenstående link.

En zip-fil hentes ned på computeren, der klikkes ’Gem som’ og via stifinderen vælges en placering på
computeren.

Ved at højreklikke på zip-filen kan denne pakkes ud via ’Udpak alle…’ Alternativt kan et andet zipprogram benyttes.

Destinationen for udpakningen vælges her og afsluttes med ’Udpak filer’. Det anbefales at pakke ud i
samme mappe.
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Konverteringsmodulet er nu klar til installation. Dobbeltklik herpå.

2.1 Installation af WKWPFClient
Ved første anvendelse af modulet, skal en WKWPFClient installeres. Dette tager 4 sek. og sker
automatisk via en guide som aktiveres på ’Forbind til Uniconta’

Nedenstående installation gennemføres ved klik på ’Installér’
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Unicontas log ind åbnes herefter automatisk.

3 Connect til Uniconta
Indtast dit brugernavn samt adgangskode til Uniconta. Du kan med fordel afkrydse ’Husk brugernavn’
således dette ikke skal indtastes ved fremtidige log ind.

Herefter skal den ønskede virksomhed vælges. Dette kan enten gøres via dropdown menuen, hvor der
kan scrolles for at få virksomhederne vist, alternativt kan navnet på virksomheden tastes, og under
indtastningen sker en søgning i listen med tilgængelige virksomheder.
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Nedenstående vindue udfyldes med information om, hvilken periode som ønskes overført til finsit.
Afslut med ’Eksporter’
OBS! Perioden skal være indeholdt i ét regnskabsår. Ønskes perioder på tværs af regnskabsår, skal der
laves flere overførsler.

Når filen er dannet med succes, klikkes ’OK’

Nedenstående data hentes fra Uniconta, korrigér hvis ikke korrekt og afslut med ’OK’
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Posteringsvinduet skal kontrolleres for hvorvidt overskrifterne stemmer overens med indholdet af hver
kolonne. Er dette ikke er tilfældet, korrigeres overskrifterne vha. dropdown menuerne. Når alt er
korrekt, afsluttes med ’OK’

Virksomhedens regnskabsår for den valgte periode kontrolleres.
OBS! Har virksomheden skiftet regnskabsår, er det fortsat den valgte periodes regnskabsår der angives
her.

Modulet har nu hentet data fra Uniconta og der kan klikkes på ’Hent SIE fil og åben finsit’
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4 Gem af SIE fil
Filnavnet er som udgangspunkt altid virksomhedens CVR-nr. hvilket kan tilpasses som i nedenstående
eksempel.
Via stifinderen vælges den ønskede placering for filen og afsluttes med ’Gem’ hvorefter en webbrowser
med adgang til finsit åbnes.
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Ønskes flere perioder dannet for samme kundevirksomhed, kan disse med fordel genereres nu og
placeres samme sted i stifinderen for at forenkle processen for filimport i finsit. Når alle perioder er
dannet, kan konverteringsmodulet lukkes.

5 Indlæsning i finsit
Log ind med din Wolters Kluwer konto i højre del af skærmbilledet i den allerede åbne webbrowser:
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5.1 Ny kundevirksomhed
I kundeoversigten vælges en ny kundevirksomhed.

Der vælges ’Importer via SIE4-fil og afsluttes med ’Næste.’

Nu startes en 5-trins vejledning som følges. Først vælges ’Gennemse’ for at finde den netop oprettede fil
og afsluttes med ’Næste’
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Filen loades:

Trin 3 viser en oversigt over, hvad finsit læser i SIE filen. Skulle dette ikke stemme overens med det
ønskede datasæt, afbrydes importen, og en ny fil udlæses fra Uniconta.

I trin 4 vælges Uniconta standard kontoplan, valuta DKK og afsluttes med ’Næste’
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Trin 5 overfører oplysningerne og der kan nu arbejdes med de importerede data.

Det er nu muligt at arbejde med data i finsit og overførslen fra Uniconta til finsit er gennemført.

5.2 Eksisterende kundevirksomhed
Ønskes data overført til en allerede oprettet kundevirksomhed i finsit vælges kundevirksomheden via
hjem-ikonet:
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I fanebladet ’Basisoplysninger’ vælges ’Import fra SIE4’

Herefter startes 5-trins oversigten som gennemgås i forrige afsnit i denne vejledning.
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