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Procountors nya funktioner i uppdateringen 

26.0  

Sammanfattning 

Importen av SIE-filer har förbättrats. 

Även andra nya funktioner släpps, däribland möjlighet att bifoga underlag till kontoutdrag och 

referensbetalningar. 

Detaljer 

Import av SIE-fil 

Förbättring av SIE-fils 
import 

 

Vi har förbättrat importen av SIE-filer. Från och med nu så kommer 

Procuntor automatiskt att lägga till de bokföringskonton som saknas i 

kontoplanen vid SIE-filsimport (vid 4-siffriga konton). Vi har även 

förbättrat så att om ett felmeddelande ges så är de, från och med nu, 

mer informativa. 

Grafiska rapporter 

Nyckeltalsrapporter och 
Nyckeltalsrapport per 
dimension 

De senaste räkenskapsåren visas nu på ett nytt sätt i 

Nyckeltalsrapporter och Nyckeltalsrapport per dimension. 

Öppna räkenskapsår och senaste stängda räkenskapsåret visas som 

tidigare men uppgifterna om räkenskapsår som är äldre än det senaste 

stängda räkenskapsåret inkluderas månadsvis i fliken Till detaljer. 

Händelserna från varje månad har grupperats efter konto, dimension 

och kvittotyp. 

Om en mer detaljerad rapport från ett tidigare budgetår behövs, 

måste det aktuella budgetåret åter öppnas. Uppgifterna kommer igen 

att visas på en daglig nivå senast nästa arbetsvecka. 

Val av datum med 
kalenderfunktion 

Nu kan man använda en kalenderfunktion för att välja datum för de 

grafiska rapporterna, men man kan även fortsättningsvis själv skriva 

in datumen manuellt. 
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Övriga förbättringar 

Bifoga underlag till 
kontoutdrag och 
referensbetalningar 

Vi har, sedan tidigare, implementerat funktionen att kunna bifoga 

underlag till leverantörsfakturor och nu har vi även gjort det möjligt i 

vyn med kontoutdrag och referensbetalningar. 

Förbättrad 
låsningsmekanism för 
användarkontot 

Vi har infört en ny låsningsmekanism för användarkonton. Om en 
användare skriver in ett felaktigt användarkonto eller ett personligt 
lösenord sex gånger när denne loggar in låser sig användarkontot i fem 
minuter. 

Efter att ha väntat i fem minuter är det sedan möjligt att logga in 
igen. Om användaren sedan anger ett felaktigt användarkonto eller 
personligt lösenord ytterligare sex gånger kommer användarkontot att 
vara låst i tjugo minuter innan det är möjligt att logga in igen. 

Om man sedan anger ett felaktigt användarkonto eller personligt 
lösenord ytterligare sex gånger, låses användarkontot tills kundservice 
öppnar det för användaren igen. 

Lösenordslista för de 
växlande lösenorden 

När du öppnar en lösenordslista med de växlande lösenorden i 
Procountor sparas den automatiskt på din lokala dator istället för att 
listan öppnas i en ny webbläsarflik eller fönster. 

Den här ändringen gjordes eftersom de flesta av de moderna 
webbläsarna automatiskt blockerar webbplatser för att öppna popup-
flikar och fönster, och på grund av detta så blev det ibland oklart om 
listan för engångslösenord har laddats ned eller inte. 

Nedladdning av listan för engångslösenord bör synas tydligt. 

Påminnelse att uppdatera 
sin personliga information 
för alla 
Procountoranvändare  

Användare kommer automatiskt att bli påminda om att uppdatera sin 

personliga information var sjätte månad. Detta görs för att säkerställa 

att användarens personliga information fortfarande är giltig. 

Denna funktion kommer att hjälpa kunder och Procountor som 

tjänsteleverantör att få tillgång till aktuella och korrekta uppgifter 

om användare, till exempel vid inloggningsproblem. 

 

Påminnelsen visas för användaren vid inloggning i Procuntor efter det 

att användarnamn och det personliga lösenordet är angivet. 

 

 


