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Procountor oppdatering og nye funksjoner, 

versjon 26.0  

Oppsummering 

I versjon 26.0 har vi lansert nye norske funksjoner slik som integrasjon til Altinn for innsending av 

Skattemelding for MVA og forbedringer i integrasjonen mot Brønnøysund og søkemulighetene der. 

I tillegg har vi lansert andre nye funksjoner, blant annet håndtering av vedlegg til kontoutskrifter 

bank og referanse betalinger. 

Detaljer 

Innsending av Skattemelding for merverdiavgift til Altinn 

Integrasjon til Altinn 
Vi har laget en integrasjon fra Procountor til Altinn for innsending av 

Skattemelding for MVA, både Hovedoppgave og Korrigert oppgave. For 

å kunne sende inn oppgaver kreves det en bruker som opprettes inne i 

Altinn. Brukerdetaljene lagres i Altinn innstillinger i Procountor under 

Administrasjon og Bedriftens opplysninger.   

 

For å sende meldingen fra Procountor går man inn i bildet 

Skattemeldinger og Skattemelding (Altinn integrasjon). Den gamle 

menyen som kun heter Skattemelding vil bli skjult innen neste versjon 

slipp. Signering av skattemeldingen gjøres fortsatt inne i Altinn 

portalen. 

 

Vennligst sjekk vår brukermanual på nett for en mer detaljert 

beskrivelse av tjenesten. 

Åpen postliste 

Forbedring av 
brukervennligheten i Åpen 
postliste rapporten 

I begynnelsen av oktober ble det lansert en raskere versjon av Åpen 

postliste rapporten, etter dette har vi hatt to versjoner av rapporten 

tilgjengelig. Nå har vi fjernet den gamle og mindre raske rapporten 

(Åpne postliste 2017) slik at kun den nye raske rapporten er i bruk.  

Rapporten finnes under meny Rapportering > Avstemmingsverktøy > 

Åpen postliste. 
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Forbedringer til Grafiske rapporter  

Nøkkeltallsrapporter og 
Nøkkeltallsrapporter per 
dimensjon 

Tidligere regnskapsår vises nå på en annerledes måte enn før i 
Nøkkeltallsrapporter og Nøkkeltallsrapporter per dimensjon. 

Åpne regnskapsår og siste stengte regnskapsår vises som før, men 

dataene fra regnskapsår eldre enn det siste regnskapsåret er samlet 

på månedsbasis i Tabellvisning fanen. Hendelsene fra hver enkelt 

måned har blitt gruppert per konto, dimensjon og bilagstype.  

 

Hvis det trengs enda mer detaljerte rapporter fra et tidligere 

regnskapsår, må det aktuelle regnskapsåret bli åpnet igjen. Dataene 

vil da igjen vises på daglig basis innen neste arbeidsuke.  

Data utvelgelse ved å 
bruke kalender 
komponent  

Datautvelgelse i grafiske rapporter kan nå gjøres ved å bruke kalender 

komponent. Alternativt kan dataene fortsatt bli lagt inn som tekst, 

slik tidligere. 

Andre forbedringer 

Forbedring av 
integrasjonen mot 
Brønnøysund 

Vi har forbedret integrasjonen mot Brønnøysundregistrene slik at det 

nå er mulig å foreta søk av forretningspartnere både via navn og 

organisasjonsnummer. Tidligere var denne funksjonaliteten begrenset 

til søk via organisasjonsnummer.   

 

Søket kan foretas i forretningspartner registrene (kunde / 

leverandørregister) i Procountor: Etter at man har valgt å legge 

til/inn en ny kunde, klikker man videre på Brønnøysund knappen. 

Legg inn enten firmanavn eller organisasjonsnummer og trykk på 

forstørrelsesglasset eller Enter knappen på tastaturet, systemet 

henter så resultatet fra Brønnøysund. Velg så Importer til 

partnerregister og firmaets basis informasjon vil da bli lagt til 

kunde/leverandørkortet. 

Vedlegg til kontoutskrifter 
bank og 
referansebetalinger 

Vi har tidligere implementert håndtering av vedlegg til 

innkjøpsfakturaer, i denne versjonen er det nå lansert samme 

funksjon til kontoutskrifter bank og referansebetalinger, i ‘Regnskap’ 

bildet.  
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Forbedret brukerkonto, 
låsing mekanisme 

Vi har introdusert en ny mekanisme for låsing av brukerkonto; Dersom 
en bruker ved pålogging legger inn feil bruker eller personlig passord 
seks ganger, vil brukerkontoen låses i fem minutter.   

Etter fem minutter vil det så igjen bli mulig å prøve å logge inn igjen. 
Dersom brukeren da igjen legger inn feil bruker eller personlig passord 
og dette igjen skjer seks ganger, vil brukerkontoen låses i tjue 
minutter før det igjen er mulig å prøve på nytt.   

Dersom det en tredje gang skjer igjen at bruker legger inn feil bruker 

eller personlig passord seks ganger, vil brukeren låses og kan nå kun 

åpnes igjen av kundeservice.  

Engangspassord liste Når man heretter åpner engangspassord listen vil den bli lagret 
automatisk til pc’en, istedenfor at den blir åpnet i en ny fane/vindu i 
nettleseren. 

Denne endringen er blitt gjort da de fleste av de moderne nettleserne 
automatisk blokkerer nettsider fra å pop-up faner og vinduer. Og 
dette igjen gjorde vanskeligere å se om engangspassord listen ble 
lastet ned eller ei.  

Nå skal nedlastingen av engangspassord listen være synlig. 

Påminnelse om å 
oppdatere personlig  
informasjon for alle 
Procountor brukere 

Brukere vil få en automatisk påminnelse hver 6. måned om å 

oppdatere deres personlige informasjon. Hensikten med denne 

funksjonen er å sende en vennlig påminnelse om å passe på at den 

personlige informasjonen stemmer / er gyldig.   

Dette vil være til nytte både for brukere og Procountor 

systemleverandør ved å sikre tilgang til oppdatert og korrekt 

informasjon av brukerne, som er viktig for eksempel i tilfeller hvor 

det er påloggingsproblemer.   

 

Påminnelsen vil vises når brukerne logger inn i Procountor, etter 

innlegging av brukernavn og personlig passord. 

Feilretting av problem ved 
sending av Inkassovarsel 
via e-post fra Procountor 

I versjon 24.0 gjorde vi det mulig å sende Inkassovarsel via e-post fra 

Procountor, men filnavn og e-post tittel inneholdt beskrivelsen 

‘Påminnelse’. Vi har nå fikset dette og fra nå av inneholder både 

filnavn og e-post tittel korrekt informasjon. 

 

 


