
PORTHOS är ett unikt och komplett 
registerhanteringssystem i Windows 
baserat på ett antal olika delregister 
som gör det till marknadens mest 
lovande program. De egenskaper 
programmet har är att det kan han-
tera försäkring, teknik, ekonomi,  
redovisning, underhåll, kalkylering 
och anläggningsredovisning samt 
avskrivningshantering i ett och sam-
ma system. Anpassas också efter 
kundönskemål. Hanterar även 
Komponentavskrivning. 
 
 

Kort sagt, Ni får full kontroll på 
Era tillgångar och uppfyller la-
gen krav och dessutom kan ni se 
framtida avskrivning med tänkta 
investeringar m.m.  

       Anläggningsregister med          
    tekniska o. ekonomiska data. 
 
� Försäkringsregister -  
    dokumentation med värderings-        
    tekniska data. 
� Avskrivningsregister med historik,  
    månad - helår.  
� Kalkylering på anskaffnings/       
    återanskaffningsvärde. 
� Plan-, kalkyl- och skattemässig  
    avskrivning. 
� Teknisk värdeminskning/  
    avskrivning. 
� Budgeterad avskrivning och  
    avskrivningssimulering. 
� Marknads– och tekniskvärdering. 

� Service- och underhålls- 

    information per objekt. 
� Lägga in ritningar, layouter per 

objekt m.m. 
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 PorthosPorthosPorthosPorthos 



GRUNDDATA  GRUNDDATA  GRUNDDATA  GRUNDDATA  GRUNDDATA  GRUNDDATA  GRUNDDATA  GRUNDDATA  --------        GRUNDREGISTERGRUNDREGISTERGRUNDREGISTERGRUNDREGISTERGRUNDREGISTERGRUNDREGISTERGRUNDREGISTERGRUNDREGISTER        

PORTHOS innehåller en mängd olika s.k. grunduppgifter indela-
de i huvudfunktioner som objekts- identitets, placeringsinfor-
mation och processinformation. Till varje huvudfunktion finnes 
en mängd underfunktioner som olika nummerbeteckningar, 
koder etc. PORTHOS är det första system i sitt slag som kan 
redovisa och indela ett företags maskinpark (resurser) i pro-
cess- och aktivitetsnivåer.  
 
TEKNISKA DATA TEKNISKA DATA TEKNISKA DATA TEKNISKA DATA TEKNISKA DATA TEKNISKA DATA TEKNISKA DATA TEKNISKA DATA --------        MASKIN/MASKIN/MASKIN/MASKIN/MASKIN/MASKIN/MASKIN/MASKIN/        
INVENTARIEREGISTERINVENTARIEREGISTERINVENTARIEREGISTERINVENTARIEREGISTERINVENTARIEREGISTERINVENTARIEREGISTERINVENTARIEREGISTERINVENTARIEREGISTER        

PORTHOS innehåller också en mängd tekniska data om maski-
ner och inventarier. Här kan man också föra in s.k. service-och 
underhållsinformation för återrapportering och historik per ob-
jekt. 

 
VÄRDERINGSTEKNISKA DATA VÄRDERINGSTEKNISKA DATA VÄRDERINGSTEKNISKA DATA VÄRDERINGSTEKNISKA DATA VÄRDERINGSTEKNISKA DATA VÄRDERINGSTEKNISKA DATA VÄRDERINGSTEKNISKA DATA VÄRDERINGSTEKNISKA DATA --------        FÖRETAGSREGISTERFÖRETAGSREGISTERFÖRETAGSREGISTERFÖRETAGSREGISTERFÖRETAGSREGISTERFÖRETAGSREGISTERFÖRETAGSREGISTERFÖRETAGSREGISTER        

Med PORTHOS får man lätt fram uppgifter om nyanskaffnings-
värden för försäkring och kalkylering. Systemet innehåller s.k. 
värderingstekniska data för ett komplett försäkringsregister. 

  

ANSKAFFNINGSDATA ANSKAFFNINGSDATA ANSKAFFNINGSDATA ANSKAFFNINGSDATA ANSKAFFNINGSDATA ANSKAFFNINGSDATA ANSKAFFNINGSDATA ANSKAFFNINGSDATA --------        ANLÄGGNINGEGISTERANLÄGGNINGEGISTERANLÄGGNINGEGISTERANLÄGGNINGEGISTERANLÄGGNINGEGISTERANLÄGGNINGEGISTERANLÄGGNINGEGISTERANLÄGGNINGEGISTER        

Anskaffningsdatafunktionen innehåller anskaffnings- och kon-
toinformation. All den kontoindelning som behövs finnes med 
liksom verifikatnummer och datum samt statusinformation etc. 

 
AVSKRIVNINGSDATA AVSKRIVNINGSDATA AVSKRIVNINGSDATA AVSKRIVNINGSDATA AVSKRIVNINGSDATA AVSKRIVNINGSDATA AVSKRIVNINGSDATA AVSKRIVNINGSDATA --------        REGISTERREGISTERREGISTERREGISTERREGISTERREGISTERREGISTERREGISTER        
        

PORTHOS mest kraftfulla funktion är avskrivnings- och värde-
minskningsdata. Här hanteras olika varianter av de mest van-
ligt förekommande avskrivningstyperna. Dessutom får man 
avskrivningsinformation och historik per objekt.  Kan användas 
även för Komponentavskrivningar. 

 
SIMULERING SIMULERING SIMULERING SIMULERING SIMULERING SIMULERING SIMULERING SIMULERING --------        BUDGETERING BUDGETERING BUDGETERING BUDGETERING BUDGETERING BUDGETERING BUDGETERING BUDGETERING IIIIIIII        FRAMTIDENFRAMTIDENFRAMTIDENFRAMTIDENFRAMTIDENFRAMTIDENFRAMTIDENFRAMTIDEN         
Systemet hanterar också budgeterad avskrivning och fram- 
tida avskrivningssimulering. Avskrivning kan ske på  valfritt 
antal månader eller helår etc. Man kan lägga till tänka inve-
streingar för framtiden. 

 
RAPPORTERRAPPORTERRAPPORTERRAPPORTERRAPPORTERRAPPORTERRAPPORTERRAPPORTER        
PORTHOS ger möjligheter till en mängd olika rapportutskrifter 
och listuttag.  
Utskrift kan  göras både på skärm och skrivare. 
 

VARFÖR VÄLJA PORTHOS?VARFÖR VÄLJA PORTHOS?  
  

� Lätt att lära och förstå. 
� Enkelt att komma igång med och dra nytta 

av. 
� Ger full kontroll över anläggningstillgångarna. 
� Spar tid och kostnader. 
� Uppfyller bokföringslagens krav. 
� Noggrannare anläggningsredovisningshanter-

ing. 
� Bättre och säkrare avskrivnings– och kalkyl-

underlag. 
� Tekniker och ekonomer kan ”samsas” om ett 

och samma system. 
� Säkrare försäkringsunderlag och värden. 
� Länkbart med andra programvaror 
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