
  

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

Procountor’s nya funktioner för version 
release 17.0  
Sammanfattning 
Procountor Nyckel är en ny mobilapp som möjliggör en säker inloggning utan de växlande 
lösenorden. Applikationen finns tillgänglig för alla Apple- och Androidenheter och är gratis att ladda 
ner från App store eller Google Play store.            
För att förbättra dokumentarkivering så släpper vi även en ny administrationsfunktion som ger 
möjlighet att bifoga dokument till register och bolagsarkivet. Möjligheten till dokumentsök ökar 
effektiviteten till i det administrativa arbetet.    
Vi har även utökat betalningsfunktionen och möjliggjort betalningar till privatpersoners bankkonton. 
Nu finns det även ett betalningsalternativ för betalning av flera fakturor från samma bankkonto vilket 
effektiviserar betalningarna. 
Vi har även lagt till ett tidschema för utgående betalningar på betalningssidan.   
Valideringen för import av SIE- filer har utökats. 

Detaljer 

Förnyad inloggning och mobilverifikation   
Procountor Nyckel Procountor Nyckel är en applikation som möjliggör en enkel och säker 

inloggning till Procountor utan växlande lösenord. Allt du behöver är ditt 
användarnamn, lösenord och bekräfta lösenordet i Procountor Nyckel 
med ett knapptryck i mobilapplikationen. Applikationen är gratis för alla 
Procountor användare och finns tillgänglig för alla Apple- och 
Androidenheter. 

Ny inloggningssida Ett nytt och mer användarvänligt utseende för inloggningssidan.   
 

Återställning av 
användaruppgifter 
 
 

Nya “Problem med inloggningen?”- funktionerna ger dig möjligheten att 
fråga efter förlorat användarnamn och återställa dit lösenord. Ifall du 
har förlorat din lösenordslista eller inte kan använda Procountor Nyckel 
så kan du få ett engångslösenord skickat till dig via sms. Mer 
information om återställning finns i handboken.   
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Dokumenthantering för elektronisk arkivering  
Dokumenthantering Vi har släppt dokumenthantering som underlättar sökning och ger 

möjlighet att bifoga en bilaga på nya platser i Procountormiljön.  
 
Denna tilläggsfunktion finns endas tillgänglig i Procountor Financials 
produkt version.      
Funktionen strömlinjeformar arkivering och administrativt arbete och 
från och med nu finns det ett enkelt sätt att arkivera alla 
bolagsdokument i Procountor. Användare med tillräckliga rättigheter 
kan aktivera dokumentarkiveringen genom användarinställningarna.   
 
Dokument kan arkiveras på följande platser: 
    Uppgifter om företagets, Basuppgifter (ifall användaren har 

läsrättigheter till Företagets Basuppgifter så kan användaren 
söka och bifoga dokument)  
  Affärspartnerregistret (ifall användaren har läsrättigheter till 
kunder, leverantörer eller personregistret så kan användaren 
söka och bifoga dokument.    

  Produktregister för försäljning- och inköp.            
 
Dessutom så möjliggör sökfunktionen ett enkelt sätt att hitta tidigare 
lagrade dokument. När alla bolagsdokument är lagrade i Procountor så 
är de även lätta att hitta och upprätthålla genom denna nya funktion.  
 
Dokumenthanteringen kan provanvändas gratis fram till slutet av 
oktober. Priset för funktionen är fr.o.m. 1 November 95 kr/mån. 
Ställ gärna frågor till våra säljare eller kundservice för mer information. 
 

Grunda en ny miljö och nya användare 
Handledning och guidning 
till förstagångsanvändare.   

Ny handledning och snabba användarvänliga tips är aktiverat för alla 
användare. Handledningen förser den nya användaren med tips och 
guidning så att Procountor kan användas mer effektivt. 
 

Handledning för aktivering 
av nya Procountor miljöer.  
 

När nya Procountor miljöer skapas så har vi tillsatt en ny handledning 
som hjälper till med inställningarna så att uppsättningen av den nya 
miljön blir korrekt. Handledningen är utformad som en checklista.  
 

Lägga till en ny person till 
personregistret.  

När en ny användare skapas i Procountor så finns nu även möjligheten 
att lägga till den personen till personregistret. Alternativt så kan en ny 
användare länkas till en exciterande person i personregistret. 
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Andra nya funktioner 
Modefiering av 
periodiseringsverktyget. 

Kostnadskonton kan nu justeras I periodiseringsverktyget. Ifall ett bolag 
föredrar att följa periodiseringen på ett specifikt konto så kan det kontot 
läggas till direkt i periodiseringsverktyget och manuell hantering behövs 
inte längre. 
 
 

Betalningsfunktion för 
utbetalning till 
privatpersoners 
bankkonton. 

Nu finns betalningsfunktionen för utbetalningar till privatpersoners 
bankkonton. Vi har etablerat funktionen för BBAN betalningar och lagt 
till ett nytt fält för clearing numret.  
 

Betalning av flera fakturor Nu finns även möjligheten att betala flera fakturor på samma gång från 
samma bankkonto.  
 
Fakturor kan inte väljas för betalning om mottagarens kontonummer 
saknas eller om fakturabeloppet är 0 eller mindre. Fakturor som har 
någon av följande status kan inte väljas för betalning: "Betalad", 
"Betalad utanför Procountor", "Delvis betalad", "Inväntar överföring till 
banken", "Överförd till banken" eller "Belagd med betalningsförbud". 
Fakturor som framhävs med gul färg kan bara ges statusen Betalad 
utanför Procountor." 

Tidsschema för utgående 
betalningar 

Det är nu möjligt för användaren att klicka på ”?” på betalningssidan för 
att få information om de utgående betalningstiderna. Informationen 
som kommer upp är följande: 
 
“Betalningar skickas till banken varje vardag enligt nedan uppgifter. 
Banken behandlar betalningarna alla vardagar utom allmänna 
helgdagar, midsommarafton, julafton och nyårsafton. 
- Girobetalningar skickas från Procountor enligt följande tider: 13:15, 
16:15, 17:08 och 05:30. 
- Utländska betalningar skickas klockan 08:15 och 15:15” 
 

Utökad validering vid 
import av SIE- filer 

Vi har utökat valideringen så det går nu att importera SIE- filer med 
filnamn ”.se” och ”.si” på slutet till Procountor.  

 


