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Nyheter for versjon 16.0, sluppet 28. Mai 
2016.    
Oppsummering 
Vi lanserer Procountor Mobile i Norge. Dette er en mobil applikasjon som forenkler prosessen med å 
håndtere kvitteringer. Applikasjonen kan brukes til å fotografere kvitteringer med mobiltelefon og 
sende de til Procountor økonomistyring. Dette gir betydelig tidsbesparelse for både bedriften og 
regnskapsfører.  
Brukerhåndtering er fornyet med å forbedre brukervennligheten. Det er lettere å se, ved hjelp av 
farger, hvilke rettigheter er aktivert for hver enkelt bruker. I tillegg er det nå mulig å velge og kopiere 
brukerrettighetene for flere brukere i en operasjon. Vi gir muligheter til å velge epost og sms for 
levering av påloggingsinformasjon til nye brukere 
Import fra Visma Lønn med dimensjoner er nå mulig. 
Muligheter for å endre betalingsbetingelse på betalingspåminnelse. 
 
Detaljer 

Procountor Mobile 
Nytt produkt for å digitalisere 
håndteringen av kvitteringer 
– Procountor Mobile 
 
 

Vi lanserer vårt nye produkt, Procountor Mobile, for effektiv håndtering 
av kvitteringer. Med Procountor Mobile trenger ikke bruker lenger å 
manuelt sende/levere kvitteringer til regnskapsfører.  
 
Hvordan aktivere Procountor Mobile? 
 
Hovedbruker har mulighet til å aktivere Procountor Mobile ved å gå til 
Administrasjon->Bedriftens opplysninger-> bruksinnstillinger. Under 
bruksinnstillinger er det en kategori som heter 
«Integrasjonsinnstillinger» og dersom det er avkrysset i «Er det tillatt å 
bruke applikasjonen «Procountor Mobile» i bedriften?» er det mulig 
for bedriften å ta i bruk Procountor Mobile.    
 
Når Mobile er aktivert i bruksinnstillinger kan bruker laste ned 
Procountor Mobile app fra følgende steder:  Apple App store  Google play store 
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 Windows phone store 
 
Innlogging til mobil app gjøres med Procountor brukernavn og 
passord. Engangspassord er ikke nødvendig for å logge på mobil app.  
 
Procountor Mobil er aktivert som standard for alle miljøer og bruker 
har mulighet til å aktivere mobilløsningen ved å laste ned app fra en 
av stedene nevnt over og logge på applikasjonen med brukernavn og 
passord. 
 
Dersom hovedbruker foretrekker å deaktivere Procountor Mobile fra 
miljøet, kan dette gjøres ved å gå til Administrasjon->Bedriftens 
opplysninger-> bruksinnstillinger og fjerne avkrysning fra «Er det tillatt 
å bruke applikasjonen «Procountor Mobile» i bedriften?» 
 
 
Funksjoner i Procountor Mobile 
 
Procountor Mobile gjør det mulig for bruker å sende alle typer 
kvitteringer til Procountor økonomistyring. Når bildet er tatt og annen 
informasjon, som kjøpested, pris og type kostnad, er lagt til av 
brukeren, vil kvitteringen sendes automatisk til Procountor. Nye bilder 
og funksjoner for Procountor Mobile som er lagt til i Procountor: 

  «Nye kvitteringer» modul på første siden  Eget bilde for å håndtere kvitteringer  Mulighet til å laste inn kvitteringen bak kjøpsfaktura, 
salgsfaktura, journal og kontoutskrift. 

 
 
Prising av Procountor Mobile 
 
Procountor Mobile er gratis frem til begynnelsen av september. Dette 
gjør det mulig for brukere å prøve ut hvordan Procountor Mobile 
fungerer. Fra starten av september vil prisen være 49 kr + mva i 
måned per bruker.  
 

Nye funksjoner og forbedringer i brukervennligheten   
Fornyet brukere og 
brukerrettigheter funksjon 
 
 

Vi har fornyet layout og brukervennligheten i funksjonen “Brukere og 
brukerrettigheter”, som benyttes for å administrere brukere. 
 
Brukervennligheten har blitt forbedret ved å bruke farger og ved å 
gjøre det mulig å kopiere brukerrettigheter for eksisterende brukere til 
andre brukere i miljøet. Dette kan gjøres av hovedbrukere som har 
brukerrettighet «bedriftens brukeradministrasjon»   
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Etablering av nye brukere  
 
 
 

Når nye brukere blir generert i funksjonen brukere og 
brukerrettigheter, ved å benytte «opprett ny bruker», vil ny visning 
vises. Dette bildet har nye funksjoner: 
  Mulig å kontrollere gyldigheten av brukernavnet 

(fornavn.etternavn foreslås som standard)  Mulighet for å bestemme om brukernavn skal sendes 
automatisk som epost fra systemet eller leveres manuelt  Mulighet for å bestemme om passord skal sendes som sms 
fra systemet eller leveres manuelt. 

 
Importverktøy fra Visma 
Lønn støtter dimensjoner 
 
 
 

Vi har nå lagt til mulighet for å importere dimensjoner som en del av 
importverktøyet for Visma Lønn under Registreringsverktøy (ny). 
 
Gjør oppmerksom på at eksportfilen fra Visma Lønn inneholder kun 
dimensjonsnummer. For å kunne importere med dimensjoner må 
dermed kolonnen «tittel» for dimensjoner være lik 
dimensjonsnummer. 
  

Høyrejustering i 
omsetningsoppgaven 
 

For å forbedre bildet har vi endret kolonne justeringen fra venstre til 
høyre omsetningsoppgaven. 
  

Avrunding i 
omsetningsoppgaven 
 

Opplysningene i omsetningsoppgaven er nå nedrundet til nærmeste 
hele krone og desimaler er ikke lenger synlig.  
 

Mulig å endre forfallsdato på 
betalingspåminnelser 
 
 

Tidligere ble samme betalingsbetingelser, som på opprinnelig faktura, 
benyttet på betalingspåminnelser. Dette medførte, i noen tilfeller, 
forfallsdato på flere uker. Nå er det mulig å justere 
betalingsbetingelsene på betalingspåminnelser.  
 

Søk på hovedbokskonto i 
matchevinduet  

Vi har tidligere lagt til søkefunksjon for reskontro i matchevinduet. Vi 
har nå også lagt inn mulighet for å søke på hovedbokskontoer.  
 

Nytt panel lagt til i bildet for 
betalingspåminnelser 
 
 
 

Vi har lagt til et nytt panel i betalingspåminnelser bildet. Dette for å 
forbedre brukervennligheten. Nå har bruker mulighet til å skjule 
søkekriteriene ved å lukke panelet ved å benytte liten pil på høyre 
side. Da vil flere søkeresultat vises. 
  

 


