Nya funktioner för version 16.0, lanseras
den 28 Maj 2016.
Sammanfattning
Procountor Mobile finns nu i Sverige! Mobile är en applikation för digital hantering av kvitton. Nedan
finns en mer detaljerad information om den nya produkten. Mobile är gratis för alla användare fram
till september 2016! Vi vill gärna uppmuntra alla användare att prova Mobile då kvittohantering
effektiviseras markant.
SIE- Import med dimensioner lanseras. Från och med nu kan alla Procountor användare importera
SIE- filer med dimensioner.
SIE- export funktionen som möjliggör export av SIE- filer från Procountor lanseras också.
Beskrivning
Procountor Mobile

Ny produkt för digital
hantering av kvitton –
Procountor Mobile

Procountor lanserar en ny produkt, Procountor Mobile, för digital
kvittohantering. Genom Procountor Mobile behöver företaget inte
längre skicka sina kvitton till bokföraren.
Hur aktiverar man Procountor Mobile?
Systemadministratören för företaget kan aktivera Procountor Mobile
genom Administrationsverktyget (kugghjulet) -> Uppgifter om
företaget -> Inställningar. I vyn för inställningar finns en kategori:
”integrations inställningar” om det finns en bock i boxen ”Får
Procountor Mobile användas i detta bolag” så är det möjligt att
använda Procountor Mobile för företaget, funktionen är därmed
aktiverad.
När Mobile är aktiveras, kan användaren ladda ner Procountor Mobile
appen från följande leverantörer:




Apple Appstore
Google play store
Windows phone store

Använd samma användarnamn och lösenord som i Procountor för att
logga in på Mobile appen, inget växlande lösenord behövs.
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Procountor Mobile är aktiverad som en standard i alla miljöer och
användare kan aktivera Mobile genom att ladda ner appen från någon
av de ovan nämnda leverantörerna och logga in med respektive
användarnamn och lösenord.
Ifall systemadministratören för ett bolag vill inaktivera Procuntor
Mobile tjänsten så gör man det genom Administrationsverktyget
(kugghjulet) -> Uppgifter om företaget -> Inställningar. I vyn för
inställningar finns en kategori: ”integrations inställningar” och där
bockar man ur boxen ” ”Får Procountor Mobile användas i detta
bolag”.
Procountor Mobile funktioner
Procountor Mobile möjliggör scanning av alla slags kvitton direkt till
bolagsmiljön i Procountor. Så fort kvittot är fotat och information om
köpställe, pris och kostnadsklassifikation är ifyllt skickas kvittot direkt
till Procountors bolagsmiljö. Nya vyer och funktioner har skapats för
Mobile:




“Nya kvitton” application på första sidan
Speciell vy för kvittohantering
Möjlighet att bifoga kvitton till rese- och kostnadsfakturor,
verifikat och kontoutdrag.

Kvitton sparas digitalt och kvittoarkiveringen är lättare än någonsin!
Pris för Procountor Mobile
Procountor Mobile är gratis för alla användare fram till september
2016! Nu finns alltså möjlighet för alla användare att testa Mobile. I
början av september kommer den månatliga kostnaden att vara 49kr
+ moms/ användare/bolagsmiljö.

Nya funktioner och förbättringar för användarvänligheten

SIE import med dimensioner För att kunna importera dimensioner till Procountor via SIE- filer bör
namnen på dimensioner och artiklar i filen matcha med de i
programmet.
Om SIE-filen har information om underdimensioner kommer de att
länkas till motsvarande huvuddimension i Procountor
SIE Export

För att exportera en SIE- fil från Procountor go till ->
“Rapportering”-> “Tilläggsrapporter”-> “SIE export”.
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Alternativ för SIE exporter:
Typ 2 - Export av period och balans
Typ 3 - Export av dimension och balans
Typ 4 - Import/Export av transaktioner
(Startdatumet för perioden ska väljas ett år före innevarande år som
ska exporteras. Detta är nödvändigt för att Procountor ska få med
jämförelseåret i exportfilen. Det är det valda slutdatumet av perioden
som styr transaktionerna.
Välj start och slutdatum för perioden och välj aktuellt alternativ på för
SIE- fil export.
För att få ut SIE- filerna, måste momsberäkningen vara gjord. SIE export generar information fram till sista dagen av den senaste
momsberäkningen.

Förbättringar avseende
utskriftslayouten i
Excelformat.

Förnyad vy för användare
och användarrättigheter

Användaren kan i SIE-export vyn se nästkommande datum för
momsberäkning och hur långt fram i tiden den hämtar information till
exporten.

Bolagsnamnet är numera inkluderat i följande rapporter vid export till
Excel:
*Resultaträkning
*Balansräkning
*Huvudbok
*Dagbok
*Egna rapporter och bokföringsrapporter
Vi har förnyat layouten och funktioner av användare och
användarrättigheter, som finns under Administrationsverktyget
”kugghjulet”.
Användarvänligheten har förbättrats genom olika färgkoder och
möjligheten att kopiera rättigheter från en existerande användare i
miljön. Detta är något som systemadministratören har möjlighet att
göra då denne har tillgång till Administrationsverktyget.

Ny layout på sidan i
Procountor för nya
användare och
användarrättigheter.

När nya användare läggs till i vyn ”Användare och
användarrättigheter” genom ”Lägg till användare”, öppnas en ny vy i
Procountor som innehåller följande:
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Möjlighet att välja användarnamn: förnamn.efternamn
rekommenderas som standard.
Möjlighet att bestämma hur det nya lösenordet ska förmedlas
till den nya användaren -> det går att välja att skicka
lösenordet genom textmeddelande till angivet mobilnummer,
eller om systemadministratören önskar meddela det
personligen till den nya användaren.
Den nya användaren får en e-post med information om de
uppgifter som har lagts till.

Ifall lösenordet skickas till den nya användaren genom
textmeddelande, kan användaren hitta övrig inloggningsinformation i
sin e-post som har skickas enligt de uppgifter som har registrerats i
Procountor.
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