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Nyheter for versjon 14.0, sluppet 5. 

Desember  

Innholdet under gjelder forbedringer og endringer i Norsk versjon av Procountor.  

Oppsummering 

Ny visning for hurtigtaster og valgfritt fargetema har blitt lansert. Tidligere var det enkelte hurtigtaster 
som ikke virket. Etter denne oppdateringen vil det være nytt visningsbilde og opplisting av 
tilgjengelige hurtigtaster. I tillegg er det nå mulig å endre fargetema.  
 
Betalingspåminnelse og inkassovarsel er endret. Nå kan bruker legge til flere maler for purringer. I 
tillegg er det laget nytt valg for inkassovarsel.  
 
Automatisk beregning av valutadifferanse for betalinger av kjøpsfaktura.  

Detaljer 

Brukerforbedringer 

Fornyet funksjon for 
hurtigtaster 
 
 

Ny hurtigtast funksjon er designet for bedre brukervennlighet, av 

tastatur, samtidig med å ha fokus på arbeidet som gjøres i 

programvare. 

Generell navigering og hovedfunksjoner for hurtigtaster er 

gjennomgående for hele programvaren. Visningsoversikt over 

hurtigtastene er tilgjengelig i faktura- og regnskapsbilder i tillegg til 

bilagsregistrering og registreringsverktøy. 

Ved å holde nede ctrl-tasten vil visningsoversikt over hurtigtastene 

fremkomme. 

Tema innstillinger Nye fargetemaer i brukergrensesnittet: Rosa, blå, gul og høykontrast. 

Det er også en valgmulighet for å bruke kompakt bildevisning, noe 

som gjør det mulig med mer innhold synlig på skjermen. 

Temainnstillinger gjøres under Egne opplysninger og innstillinger.  

Brukervennlighet for tastatur 
i hovedbilder 
 

Når man går inn i hovedbilder vil det mest brukte 
tekstfeltet/funksjonsknappen være uthevet slik at det er mulig å taste 
direkte uten avbrytning. Bildets primære funksjonsknapp vil være 
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 markert og kan benyttes ved å taste Shift + Enter. 

 

Kontinuerlig arbeidsflyt med 
tastatur.  
 
 

Når programvaren viser et tilleggsvindu vil det første 
tekstfeltet/funksjonsknappen være uthevet for å tillate direkte valg. 
Ved å taste Shift + Enter vil valgmuligheten som er uthevet bli valgt. I 
enkelte vinduer vil du kunne navigere videre ved kun å bruke Enter  

 

Nye funksjoner 

Betalingspåminnelse og 
inkassovarsel 
 

Fornyet funksjon, for betalingspåminnelse, gir bruker mulighet til å 
endre og legge til flere ulike maler for betalingspåminnelser.  
 
Det er også laget nytt valg for inkassovarsel. Ved å velge 
inkassovarsel vil toppteksten endres til inkassovarsel samt at det vil 
være 14 dagers forfallsdato fra dato på inkassovarselet. Mal for tekst 
på inkassovarsel kan lages på lik linje som betalingspåminnelse.  
 
Når betalingspåminnelsen/inkassovarselet er sendt vil en kopi av 
denne automatisk legge seg bak fakturaen.  
 

Automatisk beregning av 
valutadifferanse. 
 
 

Når kjøpsfaktura i utenlandsk valuta blir betalt i sin helhet, gjennom 
Procountor, som utgående betaling, vil en automatisk beregning og 
bokføring av valutadifferensen gjøres på regnskapssiden til 
kontoutskriften. Dette gjelder alle fakturaer som betales fra NOK 
bankkontoer. Automatisk håndtering av valutadifferanse gjelder ikke 
bankkonto i utenlandsk valuta.  
 

Forbedringer til håndtering 
av skannede fakturarader  
 
 

Forbedret logikk for å identifisere skannede fakturarader ved å lage ny 
funksjon for å behandle fakturrader til brukergrensesnittet. Fra nå av 
vil bruker kunne sette spesifikke håndteringsregler for skannede 
fakturarader. Mer detaljert beskrivelse kan finnes i Procountor 
brukermanual.  
 

Nye kolonner for MVA type 
og MVA status ved bruke 
av importverktøy  
 
 

Bruker kan nå bruke verktøyet import av beregningsdata for å 
importere journaler med ulik MVA-type og MVA-status. Import 
verktøyet er endret med følgende kolonner: 
 
Kolonne AS: MVA-min %  
Kolonne AT: MVA-type 
Kolonne AU: MVA-status 
 
Tidligere ble alle importer som journal, gjennom dette verktøyet, tillagt 
MVA-type Kjøp. Dette fordi standard for journal er satt til MVA-type 
Kjøp.  

 


