SSIE – Sta
andard Imp
port Exp
port
EEnkel överför
ö
ring av redovisningsd
data

FFilstand
darden SIE
S gör d
det enkelt att överföra
ö
a redovisnings‐‐
d
data me
ellan oliika redo
ovisninggs‐, dekllarationns‐ och analys‐
a
p
program
m. Detta
a gäller även om
m progrrammenn komm
mer från
o
olika levverantö
örer.

SIE – GRÄNSLÖS R EDOVISNING UTA N PROBLEM

‐ förr program
mvaror som
s
vill pprata me
ed andra
a
prog
gramvarror…

SIE‐fo
orm
matetts an
nvän
ndning
Staandard
den und
derlättar arbeetet och minim
merar rrisken för fel
SIE‐fformatet an
nvänds inom
m en mängd ekonomi‐‐
adm
ministrativa o
områden. Deet finns fyra varianter avv
SIE som innehååller olika mycket
m
inform
mation. Dett
mensamma är att de överrför redovisn
ningsdata tilll
gem
ellerr från olika p
program. Meed hjälp av SIE
S kan mann
till exempel
e
flyttta utgående saldon från ett redovis‐‐
ninggsprogram tiill ett skatteprogram och på så sättt
få de
eklarationsb
blanketterna automatisktt ifyllda.
Så här
h används SIE
I de
et program som överfö
öringen ska göras ifrånn
skap
pas en så kallad SIE‐fil genom en expo
ortfunktion.

SIE‐ffilen med red
dovisningsdaatan kan sed
dan lagras påå
exem
mpelvis hård
ddisken, ett USB‐minne, en CD ellerr
distrribueras vid
dare till inttressenter med
m
e‐post..
Vilke
et program ssom helst meed en imporrtfunktion avv
SIE kan
k ta emot redovisningssdatan och använda
a
denn
för ett
e nytt ändaamål.

Flera använ
ndningsområåden
SIE‐formate
et användds i må
ånga ekon
nomi‐
administrattiva program
m, som t ex. skatte‐, anaalys‐,
boksluts‐ och
o revisionnsprogram. Att
A SIE‐form
matet
även stöde
er transaktiooner innebä
är att företaagets
redovisning
g enkelt kan användas fö
ör en mängd olika
analyser.
SIE‐formate
et kan ocksåå användas för
f att importera
data från olika försystem
m till redovissningsprograam.
Stor spridning
SIE‐formate
et har fått enn mycket sto
or spridning,, då i
princip alla
a svenska ttillverkare av
a redovisnings‐,
boksluts‐ och
o skatteprrogram stöd
der SIE‐form
matet.
Dessutom innehåller oockså de fle
esta analys‐ och
revisionsprogram funkt
ktioner för inläsning av SIE‐
filer.
Tack vare SIE‐formateets stora spridning kom
mmer
idag de flessta användarre av ovan nä
ämnda progrram i
kontakt med
m
SIE‐forrmatet. Dessutom arb
betar
intresseföre
eningen SIE‐‐gruppen aktivt genom olika
forum för att
a nå ut till nnya användare och inform
mera
om formate
et.
Godkända SIE‐program
S
m
SIE‐gruppen
n arbetar oockså med att
a höja kvaalitén
genom att godkänna olika leverantörers SIE‐‐filer.
När en leve
erantör är goodkänd har han
h också rättt att
använda SIE
E‐Gruppens logo i sin ma
arknadsföringg.
Nya godkä
ännanden skker löpande
e och redovisas
efter hand på SIE‐Grupppens hemsid
da www.sie.sse

SIE möjliggör
m
en sömlös integ
gration mellan många ollika applikattioner
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En teeknissk beskrrivning
Fyyra varianter för
f olikka ändaamål
SIE‐fformatet består av fyra formattyper framtagnaa
för olika
o
ändamåål.

Typ 1 – kontoplaan, SRU‐kod
der och årssa
aldon
prungliga SIEE‐formatet avsett främstt
Typ 1 är det ursp
för överföringg till skattteprogram. Formatett
inne
ehåller basup
ppgifter såso
om kontopla
an, SRU‐kod‐‐
er samt
s
in‐ och
h utgående balans för innevarande
i
e
och föregående räkenskapsår från det företag
f
som
m
ö
ska överföras.
Typ 2 – periodsaaldon
Typ 2 innehåller, föruto
om basuppggifter ävenn
periodsaldon. Viilka perioderr som filen ska innehållaa
besttäms av det exporterande programmet. Dennaa
variaant kan vaara använd
dbart för till exempell
anallysprogram d
där månadsvisa jämföre
elser ofta ärr
intre
essanta.
SIE‐fföreningen rekommend
derar att re
edovisnings‐‐
proggram börjarr med typ 2. Detta efftersom allaa
motttagare av SSIE‐information kan tillgodogöra sigg
informationen u
ur denna variiant.
Typ 3 – objektsaaldon
Typ 3 innehålleer utöver baasuppgifter och period‐‐
saldon även objeektsaldon.

Typ 4 – tran
nsaktioner
Typ 4 är up
ppdelad i tvvå undertype
er. En för exxport
från och en
n för import ttill redovisningsprogram. Typ
4 ‐ för exp
port, innehålller en komp
plett redovissning
för ett räkkenskapsår. Förutom up
ppgifterna enligt
e
typ 1 erhå
ålls också allla transaktioner under valt
räkenskapsår. Typ 4 ‐ för importt, innehållerr ett
godtyckligt antal transsaktioner, t ex från ett för‐
system, so
om ska im
mporteras till redovisnings‐
programme
et.
SIE‐filens uppbyggnad
Gemensamt för de fy ra varianterrna är att de
d är
uppbyggda genom olikaa poster som
m lagras i lässbart
textformat..
För alla SIE
E‐typer finnss noggrant beskrivet
b
hu
ur de
ska se ut, vilka posterr som är ob
bligatoriska, vilka
decimalavgränsare som
m får använ
ndas och myycket
mer. Det finns en alllmän speciffikation för alla
varianterna
a som alla ka n ta del av.

Välkommen med synpuunkter
SIE‐förening
gen arbettar ständiigt med att
moderniserra SIE‐form atet och tar
t
gärna eemot
förslag på nya använ dningsområden. Dina idéer
i
eller synpunkter mailar Du till info@
@sie.se

Arrgumen
nt för SIE
S






Förenklarr framtagninggen av bokslut, årsredovvisningar, de
eklarationer med mera, även för ova
ana användaare
Innebär att program från
f
olika levverantörer kkan kommun
nicera med varandra
v
SIE‐standaarden samorrdnas med BAS‐kontopla
B
anen och Skatteverkets SRU‐koder
Programfö
öretag kan koncentrera
k
sig på en staandard iställlet för individuella lösninngar för varjje program
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Fören
ninggen SIE‐g
S grup
ppen
n
SIE‐ggruppen är een intressefö
örening för uttveckling ochh administraation av SIE‐formatet. Förreningen harr drygt
hundratalet med
dlemmar som
m företrädessvis represennterar den svvenska progrramvaruinduustrin, revisio
ons‐
nschen samt några olika branschorga
anisationer.
bran
Fö
öreningens än
ndamål är attt:




utarbeta
a och underh
hålla standarrdiserade filfformat



verka fö
ör en effektiv och entydig tillämpning av de
standard
diserade form
maten.



tillvarata
a medlemma
arnas intresssen kring en
standard
diserad data
aöverföring



främja rrationella meetoder i fråga
a om
kommun
nikation mellan ekonomiiadministratiiva
program
m i olika miljö
öer
Må
ålsättningen fför SIE‐stand
darden är att:

tolka och
h sprida info
ormation om en standarddiserad
överförin
ng av redoviisningsdata.



två skildaa ekonomiad
dministrativa
a tillämpninggar ska
kunna koommunicera utan svårigh
heter. Det skka
räcka meed att underssöka om båd
da hanterar SSIE‐
filer av enn viss typ förr att säkerstä
älla en felfri daglig
rationell drift.



filformattet ska kunna
a utökas utan
n att filer
exporteraade enligt tid
digare versio
oner av standdarden
blir oläsbbara.



filerna skka vara geneerella, ha en begriplig
b
uppbygggnad och lättt kunna läsass utan specieell
program vara.



det ska vvara enkelt att skriva exporterande occh
importerrande progra
am i de flesta
a
program meringssprå
åk.

Yttterligare informatio
on

SIEE‐grupp
pens he
emsida
a: www
w.sie.see E‐postt: info@
@sie.se
e
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Besö
ök SIE‐gruppens hemsidaa för att ladd
da ner formattdokumentaationen eller e‐posta oss för att ställa
a några
frågor. Vill Du an
nsöka om meedlemskap gör
g Du det ennklast via vårr e‐post: ekonomi@sie.see

