Ny funktionalitet i version 13.0, som släpps
den 26:e september 2015.
Kontexten nedan beskriver utvecklingen i den svenska versionen av Procountor.
Sammanfattning
Förbättringar av navigeringen är släppt. Nu kan användare navigera med Tab, Enter och
piltangenterna i tabellerna. Detta ger bättre användarvänlighet och förbättrar effektiviteten.
Alternativ standardfakturamall är nu tillagd. Nu kan användare välja att endast OCR-nummer visas
på kundfakturan som fakturanummer, i stället för verifikationsnummer.
Momsdeklarationen kan du betalas direkt från systemet.
Detaljer
Förbättringar för användarvänligheten
Navigering i tabeller

Nu är det enklare att navigera i tabeller eftersom användarna har
möjligheten att använda Tab, Enter och piltangenterna, upp/ner, när
de navigerar i tabellerna. Detta gäller för tabeller i registrering av nya
journaler, faktura rader och på bokföringssidor.

Välja bokföringskonto

I bokföringsvyn kan nu bokföringskonton väljas genom att skriva
kontonamn eller kontonummer. Utifrån vad som skrivs i kolumnen så
visas det bästa förslaget i rullgardinslistan.

Rullgardinslistorna är lättare
att använda

Vi har gjort användningen bättre av rullgardinslistorna genom att
förbättra synligheten i sökresultaten.

Uppdaterad information och
hjälptexter

Nya mer informativa hjälptexter är tillagda.

Nya egenskaper
Bokföringsdatum är nu
valbart i rapporten för
åldersfördelning av fakturor

Möjlighet att generera en åldersfördelad rapport av fakturor baserad
på bokföringsdatum. Tidigare rapport gav endast sökresultat baserade
på fakturadatum.

Nytt sökkriterie för sökning

Sökningar baserade på leverantörens fakturanummer är adderad till
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av inköpsfakturor

sökkriterierna för sökning av inköpsfakturor. Användare kan ta fram
informationen och en kolumn visas även i sökresultatet för
inköpsfakturor.

Möjlighet att betala
momsdeklaration.

Användare kan nu sätta ett förfallodatum för momsdeklarationen och
betala utestående belopp till Skatteverket direkt från systemet.

Alternativ mall för
kundfakturor

En alternativ mall för kundfakturor finns nu i systemet. Den stora
skillnaden mot nuvarande mall är att OCR-nummer kan användas som
fakturanummer. Den gamla som visar både ett fakturanummer och
OCR-nummer är fortfarande valbar.

Ny kolumn i betalningsvyn

Vi har lagt till en ny betalningsmetodkolumn till betalningsvyn. Från
den här kolumnen kan användaren verifiera vilken betalningsmetod
som är vald för varje betalning.

Fixade buggar
Bankkoppling för
Handelsbanken

Två rättningar till Handelsbankens koppling:
1) Standardkonto för bokföringen avseende utgående betalningar är
satt till 2440.
2) När flera fakturor är betalda via Handelsbanken så får varje
betalning en egen bokföringsrad på bankkontoutdragets
bokföringssida.
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