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Procountor oppdatering og nye funksjoner, 

versjon 24.0  

Oppsummering 

Sist høst ble det startet et stort databaseoppdatering prosjekt i Procountor – hele database 

arkitekturen har fått en stor løft. Prosjektet har forløpt i henhold til plan og nærmer seg slutt. 

Selv om vi ikke kan se alle fordelene ved dette store prosjektet før det er helt i mål, er allikevel 

Procountor sin evne til å kunne tjene våre kunders behov bedre nå, og vil fortsette å bli det i 

fremtiden etter denne versjonsoppdateringen.  

En ny funksjon for å hente basis informasjon på forretningspartner (kunder og leverandører), - 

via Brønnøysund, og over til partner register i Procountor har nå blitt lansert. 

I tillegg er det laget en varelager modul som gjør det mulig for bedrifter å håndtere et varelager 

sammen med rapportene og oversiktene en slik funksjon trenger.  

De grafiske rapportene i QlikView modulen har blitt forbedret.  

 Funksjonaliteten i fler valgs komponentene er endret slik at Ctrl tasten ikke lenger trengs 

når man skal velge eller fjerne bort valgte kriterier.  

 Datoene man legger inn vil bli røde dersom de ikke tilhører eksisterende 

regnskapsperiode. 

Versjon 24.0 inneholder for det meste oppdateringer i forhold til GDPR. Dette kan for eksempel 

være Overføring av partner register til Excel eller HTML.  

Detaljer 

Brønnøysund API Integrasjon 

Henting av partner, basis 
informasjon 

En ny funksjon for å kunne hente forretningspartneres basis 
informasjon fra Brønnøysund er lansert. Informasjonen kan hentes inn 
automatisk ved å søke fram firma via organisasjonsnummer. Basis 
informasjon som navn og adresse leses inn ved å klikke på Import til 
partner register. 

Lagerfunksjon 



 

Accountor Finago Oy   |    VAT FI08369224    |   Keilaranta 8 & 16, FI-02150 Espoo   |   finago.com 

Lett varelager modul 
lanseres 

En lett modul for varelager håndtering er nå lansert, denne gjøre det 

mulig for bedrifter å holde oversikt over deres varelager. Modulen 

inneholder varelager håndtering samt rapporter over varelager som 

gjør det enklere å beregne verdien på varelageret mm. Dette er en 

tilleggsfunksjon som kan bli aktivert ved å kontakte vårt 

kundeservice. 

Forbedringer til QlikView grafiske rapporter 

Forbedring til 
flervalgsmulighet i 
rapportens søkekriterier 

Tidligere måtte bruker holde ned Ctrl tasten når de skulle redigere 

kriteriene for søk, men dette er nå endret slik at man ikke behøver å 

bruke Ctrl tasten. 

GDPR relaterte endringer og tillegg 

Oversikt over endringer i 
brukerrettigheter 

Det er nå mulig å se endringer som er gjort i brukerrettighetene; 

dette kan ses i menyen Brukere og brukerrettigheter. Ved å velge en 

bruker  kan man nå se endringer som er gjort. Denne muligheten vil 

være tilgjengelig for brukere som har komplette brukerrettigheter. 

Bruker sin rettighet til å 
vite om informasjonen 
som er lagret 

En ny funksjonalitet for å eksportere partner informasjon har blitt 

opprettet under partner registerets basis informasjon. Man kan 

eksportere all informasjon om partneren til Excel eller HTML format.  

I tillegg kan fakturaer og bilag som gjelder partnere bli eksportert ved 

å først finne de fram via Søke funksjonen. Velg Utskrivbar liste. 

Ny kontakt informasjon 
under feltet Bedriftens 
opplysninger; 
Dataskyddsansvarig 

Det er nå mulig å fylle inn bedriftens Dataskyddsansvarig under 

Bedriftens opplysninger > Bedriftsopplysninger > Kontaktpersoner. 

Forbedringer i bruker 
rettigheter av 
forhåndsdefinerte brukere 

Når en ny bruker opprettes eller en eksisterende buker oppdateres og 

man samtidig velger en forhåndsdefinert rolle, så vil Procountor 

foreslå et sett med brukerrettigheter egnet for den valgte rollen. 

Forhåndsdefinerte brukerrettigheter kan bli redigert som før, 

unntaket er rolle ‘Personale’ som vil ha faste rettigheter. De 

forhåndsdefinerte brukerrettighetene for forskjellige roller har nå 

blitt forbedret for å tilfredsstille GDPR krav. 

For eksempel vil forhåndsdefinert rolle Salg ikke automatisk gi 

brukerrettigheter til Personregisteret.   

Brukerrettigheter for eksisterende brukere er ikke endret, endringene 

vil kun gjelde for nye brukere som tilegnes forhåndsdefinerte roller. 

GDPR-filhvelv 
En del informasjon og instruksjons dokumenter vedrørende GDPR har 

blitt lagt til i Procountor som brukere kan se i gjennom. Dokumentene 

er lagt under GDPR-filhvelv som kan finnes under Administrasjon og ? 

ikonet. 



 

Accountor Finago Oy   |    VAT FI08369224    |   Keilaranta 8 & 16, FI-02150 Espoo   |   finago.com 

Andre forbedringer 

Mulighet for å sende 
Inkassovarsel via e-post 

Det er nå også mulig å sende ut Inkassovarsel via e-post. Tidligere 
måtte dette sendes i vanlig post. 

BBAN kontonummer vises i 
e-posten som 
salgsfakturaer sendes ut i 

Etter ønske fra våre kunder har vi nå lagt til at BBAN kontonummeret 

vises (istedenfor IBAN) i e-posten, når man sender via denne 

fakturakanalen. 

Direkte bankoverføring – 
eksporter liste 

Det er nå mulig å eksportere søkeresultater fra Direkte 

bankoverførings menyen over til Excel eller HTML – høyreklikk og velg 

for eksempel Overfør til Excel eller Overføring til HTML. 

Innsynsrett i 
kundemiljøer, for 
Kundeservice 

Ved lansering av versjon 24.0 vil det bli mulig å gi midlertidig 

innsynsrett til Procountor sin kundeservice med bakgrunn i å kunne 

løse saker som meldes inn til kundeservice. Hele hensikten med denne 

nye funksjonen er å gjøre Procountor kundeservice mer effektivt og i 

stand til å yte bedre service for kundene.   

En ny setting har blitt opprettet under Administrasjon > Bedriftens 

opplysninger > Brukerinnstillinger > Tillat kundeservice å få tilgang 

til miljøet for problemløsning. Settingen kan bli deaktivert hvis 

ønskelig. 

Ved å tillate denne innstillingen vil Procountor Kundeservice kunne 

legge til sin egen bruker i kundens miljø midlertidig og ha innsyn med 

rollen ‘Hovedbruker’, men uten mulighet for å redigere. Det betyr at 

Kundeservice ikke kan gjøre noen endringer i miljøet. 

Hvis denne type problemløsing er blir brukt, så vil handlingen bli 

loggført. 

 

 


