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Nyheter for versjon 17.0, sluppet 24. 
september 2016. 
Oppsummering 
Procountor Nøkkel er en ny mobilapplikasjon som gir en enkel og trygg pålogging, uten 
engangspassord. Applikasjonen er tilgjengelig for Apple og Android og kan lastes ned gratis i App 
Store og Google Play Store.  
Reskontrohåndteringen er forbedret slik at bruker kan legge inn forretningspartner i regnskapsbildet 
til kontoutskrift og referansefil, samt på linjenivå i journal. Samtidig er også hovedbokskonto låst mot 
forretningspartner.  
Nytt betalingsvindu for manuelle betalinger som ikke er koblet til en faktura.  
For å forbedre dokument arkivering har vi lansert ny modul for dokumenthåndtering som inneholder 
mulighet til å legge til dokumenter til registre og bedriftsarkiv. Dokumentsøk forbedrer effektiviteten 
ved administrativt arbeid. 

Detaljer 

Forbedret pålogging og mobilgodkjenning 
Procountor Nøkkel Procountor Nøkkel er en mobilapplikasjon som gir en enkel og trygg 

pålogging til Procountor, uten engangspassord. Alt du trenger er ditt 
brukernavn, passord og bekrefter deretter påloggingen ved et enkelt 
klikk i Procountor Nøkkel app.  Applikasjonen er gratis for alle 
Procountor brukere og tilgjengelig for Apple og Android enheter.  

Ny påloggingsside Påloggingsbildet er gjort mer brukervennlig.  
Tilbakestilling av 
brukerinnstillinger 
 

Ny “problemer med å logge på” funksjonalitet gir deg mulighet til å 
etterspørre mistet brukernavn og tilbakestille mistet passord. Dersom 
du har mistet passordlisten, eller ikke kan bruke Procountor Key, kan 
du bestille engangspassord via sms. Mer informasjon om 
funksjonaliteten og tilbakestilling av brukerinnstillinger er tilgjengelig i 
vår brukermanual.  
  

Forbedret reskontrohåndtering 
Forbedringer i 
reskontrohåndteringen  

Basert på tilbakemeldinger fra våre brukere har vi gjort endringer i 
reskontrohåndteringen.  



  

Procountor Norge AS, 6. Torggata 5, 6 etasje, 0181 OSLO, tel 22 02 25 24, 999 287 654 MVA, no.procountor.com  

Forretningspartner på transaksjonsnivå 
 
Tidligere har forretningspartner vært koblet til bilagsnivå. Dette er nå 
endret og forretningspartner kan nå legges til på linjenivå i bilagene.  
 
I regnskapsbildet til kontoutskrift og referansefil kan forretningspartner 
nå legges til på linjenivå. Tidligere ble forretningspartner lagt til ved å 
matche mot faktura eller journal. Det er nå mulig å legge til en 
forretningspartner uten å koble denne til en faktura.  
 
I bildet «nytt journalbilag» vil bruker kunne legge inn ulike 
forretningspartnere på ulike transaksjonslinjer i samme bilag. 
Tidligere kunne kun en forretningspartner legges til et bilag ved å 
bruke «match mot forretningspartner» funksjonen. Denne funksjonen 
er nå fjernet. 
 
Låst forretningspartner mot hovedbok 
 
Norsk reskontrohåndtering tilsier at en reskontro kan kun være koblet 
til en hovedbokskonto. Vi har nå låst forretningspartner mot 
hovedbok.  
 
Når en ny forretningspartner opprettes, vil standardkonto satt under 
konteringsstandarder brukes. Det er mulig å endre hovedbok på en 
forretningspartner dersom det ikke finnes bokføringer på denne 
forretningspartneren fra før. Dette gjøres på den enkelte 
forretningspartneren hvor vi har fått nytt valg «informasjon om 
standardkontoer». 

Bankoverføring Vi har implementer en ny funksjon for betaling uten faktura, 
bankoverføring.  
 
Bankoverføring fungerer som en betaling via nettbank. Ved å bruke 
denne genereres ingen regnskapsførsel. Dette skjer når 
kontoutskriften hentes inn. Betalingen vil da være uten 
forretningspartner og må legges til manuelt, eller matches mot det 
aktuelle bilaget.  
 

Dokument administrasjon med elektronisk arkivering 
Dokument administrasjon Vi har lansert dokument administrasjon som muliggjør opplasting og 

søking i dokumenter på nye steder i Procountor. Denne 
tilleggsfunksjonen er kun tilgjengelig i Procountor Financial. 
Funksjonen effektiviserer arkivering og administrering av dokumenter, 
ved at alle bedriftens dokumenter nå kan lagres i Procountor. Brukere 
med de nødvendige rettigheter har mulighet til å aktivere denne 
funksjonen fra bruksinnstillinger.  
 
Dokumenter kan arkiveres på følgende nye steder: 
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 Bedriftens opplysninger (dersom bruker har minst lesetilgang 
til bedriftens opplysninger, kan brukeren søke og legge til 
dokumenter)  Forretningspartner register (dersom bruker har minst 
lesetilgang til kunder, leverandører og personer, kan bruker 
søke og legge til dokumenter)  Salgs- og kjøpsprodukt registre 

 
I tillegg, en ny søkefunksjon gir enkel tilgang til tidligere lagrede 
dokumenter. Når alle bedriftens dokumenter er lagret i Procountor vil 
alle dokumenter kunne finnes og vedlikeholdes med denne nye 
funksjonen. 
 
Dokument administrasjon kan prøves gratis frem til slutten av 
oktober. Ikke nøl med å spørre om mer informasjon fra vår 
kundeservice.   
  

Oppretting av nye miljøer og brukere 
Veiledning for 
førstegangsbrukere 

Ny brukervennlig hurtigveiledning er aktivert for alle nye brukere.  
Veiledningen gir nyttige tips for å kunne utnytte Procountor effektivt. 

Veiledning for aktivering av 
nye Procountor miljøer 

Når nytt Procountor miljø opprettes har vi lagt til en ny veiledning som 
hjelper med å sette opp miljøet riktig. Veiledningen er formet som en 
sjekkliste som peker ut anbefalte prosesser for å sette opp et nytt 
miljø.  

Legge til ny bruker i 
personregister 

Når en ny bruker opprettes i Procountor er det nå mulig å automatisk 
opprette denne brukeren i personregister. Alternativt kan en ny bruker 
kobles til en eksisterende person i personregisteret.  
 

Andre nye funksjoner 
Periodiseringsverktøy  Kostnadskonto kan nå endres i periodiseringsverktøy. Dersom 

bedriften foretrekker å ha alle periodiseringer på en bestemt 
kostnadskonto, kan denne kontoen nå settes direkte i 
periodiseringsverktøyet. Manuelle endringer er ikke lenger 
nødvendig.  

Ny betalingsbetingelse Ny betalingsbetingelse “leveringsmåned + xx dager” er nå lagt til i 
Procountor.  

 


