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Procountor’s nyheter for versjon 20.0  

Oppsummering 

Nye API-er er klare for pilotering, og integrasjoner er nå tilgjengelig gjennom vår REST baserte API-

er. For mer informasjon, kontakt vår kundeservice eller se https://dev.procountor.com/.   

Vi lanserer flere mindre forbedringer til regnskapsvindu og fakturagodkjenningsvindu.  

Detaljer 

Åpen postliste – tilgjengelig for alle  

Åpen postliste tilgjengelig i 

alle miljøer.  

Pilotering av åpen postliste er avsluttet. Denne må ikke lenger skrus 

på de enkelte miljøene og er nå tilgjengelig i alle miljøer. 

 

Åpen post listen splitter opp utgående balanse, på reskontro, i hvilke 

poster som var åpne på et valgt tidspunkt. Mens reskontrorapport 

viser alle transaksjoner for et valgt tidspunkt viser åpen postlisten kun 

de postene som var åpne, eller delvis åpne, på gitt tidspunkt.  

Inkludert her er journaler, kontoutskrifter og referansebetalinger, som 

ikke har blitt lukket/utlignet enda. 

Andre forbedringer 

Regnskapsvindu – rad 

rekkefølge 

Sortering av bilagsradene i regnskapsvindu har blitt deaktivert. 
Radene vil nå vises i den rekkefølgen de ble lagt til.  

Endring av MVA % i 

regnskapsvinduet 

Dersom mva % endres i regnskapsvinduet for journal og kontoutskrift 

vil nå netto beløpet bli oppdatert og ikke totalbeløpet på 

regnskapslinjen. 

Språkvalg på reise- og 

utleggsregninger 

Språk for produktregisteret på reise- og utleggsregninger vil nå være i 

henhold til valgt språk i personregisteret. 

Kommentarfelt i 

kontrollvindu 

Kommentarer kan nå legges til fakturaer fra kontrollvinduet. 

Vedlegg i kontrollvinduet Vedlegg kan nå lastes opp til fakturaer fra kontrollvinduet. Vær 

oppmerksom på at dette foreløpig ikke gjelder kvitteringer fra mobil 

app.  

Tittel til visning er synlig i 

nettleser 

Tittelen på visningsbildet er nå synlig i nettleser vinduet. 

https://dev.procountor.com/
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Mangedimensjonerings-

verktøy 

Mangedimensjonering er nå tilgjengelig for alle. Mer informasjon om 

mangedimensjonering kan bli funnet i brukermanual. Vår 

kundeservice hjelper deg gjerne med spørsmål.  

Avstemmingsrapport for 

åpne fakturaer 

Ny kolonne er lagt til for kommentarer.  

Feilrettinger 

 - Periodiseringsverktøy periodiserer nå også ikke-

fradragsberettiget MVA 

- Valutakursvalget ved kjøp og salg av valuta er løst 

- I regnskapsrapporter ble ikke kontoer vist i den numeriske 

rekkefølgen dersom kontoen ble lagt til manuelt i kontoplan. 

Rekkefølgen er nå ordnet. 

- Forbedringer er gjort slik at Spesifisert balanse vinduet 

oppdateres dersom bruker har gjort endringer i bokføring. 

- I noen tilfeller var det mulig å endre dimensjoner etter at 

perioden var stengt, dette har nå blitt deaktivert. 

- Reise- og utleggsregninger som ikke er markert som ferdig vil 

ikke lenger vises i «Faktura for godkjenning» på forsiden  

 

 

 

 

 

 

 

 


