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Nyheter for versjon 21.0  

Oppsummering 

Vi er stolte av å presentere Procountor Mini. Vår nye enkle mobile løsning vil tilby de grunnleggende 

funksjonene for bedrifter og våre sluttbrukere i en enkel og lett forståelig pakke.  

Procountor Mini er tilgjengelig som applikasjon for Android og iOS enheter og kan også brukes med 

alle type enheter med nettlesere, som for eksempel PC. Procountor Mini er gratis og alle brukere av 

Procountor kan bruke den uten ekstra kostnad.   

I tillegg til Procountor Mini har vi også en mengde nye funksjoner og forbedringer i programvaren. 

Flere detaljer kan du finne nedenfor. 

Detaljer 

Procountor Mini 

Nytt mobilt 

brukergrensesnitt/enkel 

versjon av Procountor 

 

For bedrifter og sluttbrukere har vi laget et nytt mobilt 

brukergrensesnitt/enkel versjon av Procountor. Det er gratis å bruke 

Procountor Mini med ordinær Procountor påloggingsinformasjon. 

Flere funksjonalitet vil bli lagt til Procountor Mini fremover.  

 

Procountor Mini er en light versjon av Procountor som er enkel å 

bruke, for enkle oppgaver, når man er på farten. Med Mini kan 

kontroll og godkjenning av innkjøpsfaktura og reise- og 

utleggregninger gjøres raskt og enkelt på din smarttelefon. Ca en uke 

etter denne versjonen av Procountor slippes vil Mini bli tilgjengelig 

som iPhone- og Android app, i tillegg til at nettleser versjon kan 

brukes med alle typer enheter. Senere i år vil vi utvikle mulighet til å 

lage reise- og utleggsregninger samt avvikshåndtering og 

kommentarer ved fakturagodkjenning.  

 

Før man tar i bruk Mini er det mulig å se nærmere på applikasjonen 

med demo innhold. Mini har en demo modul hvor brukere kan 

navigere. Her er det også mulig å se den kommende reiseregning 

funksjonen.  

Forbedringer bankintegrasjoner 

Sparebank1/Evry tilkoblinger 

– Automatisk matching av 

innskjøpsfaktura 

Vi har forbedret den automatiske håndteringen ved Evry tilkobling ved 

å hente inn en ny bank fil, i tillegg til kontoutskrift og innkommende 

betalinger. Denne filen inkluderer kun detaljer for utgående betalinger 
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og bokføringen er nå tilsvarende som ved referansefil. Konto for 

utgående betalinger er 1991, tilsvarende konto 1990 som brukes for 

inngående betalinger. 

Alle banker – Markering av 

skattetrekkskonto.  

Bank konto kan nå markeres som skattetrekkskonto ved å hake av 

feltet “skattetrekkskonto” under bankopplysninger. 

 

For betalinger fra Sparebank1/Evry banker er det viktig å hake av 

dette feltet. Dette fordi betaling fra skattetrekkskonto skal ha ekstra 

opplysninger i filoverføring ved betaling. Når denne haken er på vil 

filoverføringen bli riktig. 

 

For nye bankkonto er standard at ikke haken er på. Den må hukes på 

i de tilfeller bankkonto er skattetrekkskonto.  

Åpen post - forbedringer 

Åpen post liste basert på 

transaksjoner 

Logikken bak åpen post listen er endret i versjon 21.0. Den er nå 

basert på transaksjon mot transaksjon matchinger av betalinger. 

Tidligere var det bilag mot transaksjon matchinger av betalinger. 

 

Endringene i rapporten er uvesentlige, men de er synlige ved at åpne 

poster nå vises pr transaksjon og ikke pr bilag. 

 

Dette er første del i vårt arbeid med å flytte matchinger av åpne 

poster til åpen post listen.  

Nye funksjonaliteter for brukere 

Mulig å annullere flere 

faktura en operasjon 

 

 

Denne funksjonen gjøre det mulig å annullere flere faktura i 

operasjon. Det er nå mulig å velge «annullering av flere faktura» 

under «legg til funksjoner» menyen bildet «Bilagssøk». Ved å velge 

denne vil det åpnes et nytt bilde, tilsvarende «godkjenning/sending av  

flere faktura» Tabellen viser faktura basert på søkeresultatet, som 

kan annulleres.  

Informasjon fra opprinnelig 

journal til reversert journal. 

 

I funksjonen «kopier som journal med motposter» for journaler vil nå 

teksten “reversert fra” og det opprinnelige journalnummeret, bli lagt til 

i feltet «regnskapsførerens notater» i den nye reverserte journalen.  

Hovedbruker kan endre 

kobling mellom brukere og 

personregister 

Denne nye funksjonen gjør det mulig for hovedbrukere av et miljø å 

endre koblinger mellom brukere og personer i personregisteret. 

Mulighet til å endre 

nummerering av 

salgsfaktura.  

Det er nå en ny mulig for brukere å endre salgsfaktura nummerering 

slik at første faktura ikke er fakturanummer 1. Det er kun mulig å sette 

et høyere nummer enn tidligere. Det er også en historikklogg som 

viser hvilke endringer som er gjort.  

 

Funksjonen finnes under Administrasjon -> Bedriftens opplysninger -> 

Fakturamalens innstillinger  
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Mulig å kopiere data mellom 

kunde- og 

leverandørregister. 

 

 

Ny funksjon som gjøre det mulig å kopiere informasjon fra 

kunderegister il leverandørregister og omvendt.  

Denne nye funksjonen finnes under Salg -> Kunderegister. Velg en 

kunde og rediger. Velg deretter funksjonen «kopier som leverandør»  

Tilsvarende er det for leverandørregister under Innkjøp -> 

Leverandørregister. Velg en leverandør og rediger. Velg deretter 

funksjonen «kopier som kunde» 

Den gamle «kopier» funksjonen fungerer som tidlige, kopier 

forretningspartner til sitt opprinnelig register.  

Generelle forbedringer 

Bokføringsbildet Ny funksjon som gjør det mulig å kopiere bilagsnavn til 

posteringsbeskrivelse på radnivå. Vi har lagt til en avkryssingsboks i 

bokføringsbildet slik at bruker raskt kan kopiere teksten fra navnfeltet 

til posteringsspesifikasjon 

 

I bokføringsbildet er det nå mulig å velge og endre flere rader i en 

operasjon.  

Registreringsverktøy (ny) I registreringsverktøy (ny), når bruker legger inn et beløp i en 

transaksjon og deretter legger til ny linje, vil motpostbeløp automatisk 

foreslås i ny linje. 

Navigering Det er nå en enklere måte å navigere fra bilagenes regnskapsbilde til 

tilhørende forretningspartner, tilsvarende som også er mulig fra 

fakturavindu.  

Salgsfaktura Forbedringer i språkvalg når man lager ny salgfaktura.  

Regnskapsrapporter I denne versjonen er det gjort flere forbedringer for 

regnskapsrapporter:  

Mulighet for flere valg ved bilagsstatus  

Navnendring: Rapportens kolonner -> Presentasjonstype 

For regnskapsrapport type Hovedbok og Dagbok er det nytt 

søkevilkår: Transaksjonsbeskrivelse 

Sammenlignende info: Prosentandel er flyttet til venstre side av 

søkekriteriene.  

Sammenligning til budsjett og tidligere år: mulig å velge hvilke andre 

kolonner som skal være synlige. Det er lagt til «forskjell i valuta» og 

for sammenligning med tidligere år er datovalg lagt til.  
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Dimensjoner: mulig å skjule elementer som ikke har noen 

transaksjoner.  

Dimensjoner: mulig å søke etter transaksjoner som ikke er koblet til 

en spesifikk dimensjon 

Resultatrapport pr måned og pr dimensjoner: mulig å drille ned på 

hver enkelt dimensjon eller måned.  

Hovedbok: standard sorteringsrekkefølge er endret til: 

hovedbokskonto – dato – bilagsnummer.  

Forbedringer i visning av sammenligningsdata i rapporter.  

Hovedbok: Åpningsbalanse er lagt til.  

Hovedbok: Lagt til kumulativ kolonne  

Balanse: Kun sluttdato er nå mulig å endre. 

Ny presentasjonstype: For balanserapport mulig å velge sum måned 

og utgående saldo. 

Saldo på bankkontoer 

widget 

I åpningsbildet er det lagt til valuta konvertering og mulighet for å 

velge bankkonto i widget for bankkontoer. 

 

 

 

 


