
 

 

Procountor Sverige AB, St Eriksgatan 113, 113 43, Stockholm, kunderservice@procountor.com, se.procountor.com 

Procountor’s nya funktioner för version 

20.0  

Sammanfattning 

Nya API är färdiga för piloten och integrationerna finns tillgängliga genom vårt REST baserade API. 

Kontakta vår kundservice för mer information eller gå direkt till sidan https://dev.procountor.com/.   

Vi lanserar också ett flertal mindre förbättringar till bokföring och granskningssidan.  

Beskrivning 

Reskontrarapporter över affärspartner 

 Vi har lagt till en ny rapport som heter ”Reskontrarapporter över 
affärspartner”. Rapporten visar en eller flera valda affärspartners 
reskontror för vald tidsperiod. 
 
Rapporten hittas under: Betalningsrörelse -> Betalningsrapporter -> 
Reskontrarapporter över affärspartner  

 

Fler funktioner 

Granskningsrapport öppna 

fakturor, anteckningar 

Till granskningsrapporten öppna fakturor finns nu en kolumn för 

anteckningar. 

 

Bokföring ->Avstämningsverktyg-> öppna fakturor 

Bokföringssidan: 

radsortering 

Sortering av transaktioner på bokföringssidan har inaktiverats. Raderna 

kommer nu att vara kvar i den ordningsföljden som de har blivit 

bokförda. 

 

Ändring av moms% på 

bokförinssidan 

När användaren ändrar moms % på bokföringsvyn i journalen och på 

kontoutdraget, så uppdateras bf- värdet och inte den totala summan. 

 

Språkval för rese- och 

kostnadsprodukter 

Språkvalet för produktregistret för rese- och kostnadsakturorna är nu 

enligt språkinställningen i personregistret. 

 

https://dev.procountor.com/
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Anteckningar på 

granskningssidan 

Fakturaanteckningar kan läggas till och redigeras på granskningssidan. 

 

Bifoga bilagor på 

granskningssidan 

Bilagor kan bifogas till fakturor från granskningssidan. 

Vänligen notera att detta inte gäller mobilkvitton. 

  

Namnet på vyn syns på 

flik-namnet 

Namnet på den vy som användaren har öppnat syns på fliken, vilket 

underlättar om man jobbar med flera flikar samtidigt. 

Gruppdimensionering Gruppdimensioneringsverktyget är nu tillgängligt för alla användare. 

Mer information om gruppdimensioneringsverktyget finns i vår online- 

handbok. Vår kundservice hjälper dig gärna till med frågorna. 

Åtgärdade buggar  

 - Periodiseringsverktyget periodiserar även den icke avdragsgilla 

momsen 

- Valutakursen som används vid inköp och försäljning av valuta 

är nu fastställd.  

- Tidigare visades kontona i rapporterna i numerisk ordning, ifall 

konton hade lagts till i kontoplanen. Detta är nu åtgärdat. 

- Förbättringar har gjorts till balansspecifikationen, så att vyn 

uppdateras när användaren gör ändringar i bokföringen. 

- I vissa situationer har man kunnat ändra dimensioner i en 

stängd period. Detta är inte längre möjligt. 

- Rese- och utläggsfakturor kommer inte att synas i modulen 

”Fakturor att granska” på startsidan, om de inte är markerade 

som klara. 

 


