Procountor’s nya funktioner för version
21.0
Sammanfattning
Vi presenterar stolt Procountor Mini i version 21.0. Vårt nya mobilgränssnitt erbjuder viktiga
funktioner för entreprenören och företagsanvändaren i ett enkelt paket.
Procountor Mini kommer att finnas tillgängligt som app för Android och iOS enheter och användas
på alla enheter genom web- läsaren. Samma användarvänliga funktioner kan till exempel användas
på en laptop. Procountor Mini är gratis till alla Procountor-användare, utan extra kostnad.

Utöver nya Procountor Mini så har det även tillkommit en hel del nya funktioner och
förbättringar gällande användandet av Procountor. Mer information finns nedan.

Beskrivning
Procountor Mini
Nytt mobilgränssnitt/
enklare version av
Procountor.

Procountor Mini är en enklare version av Procountor med nytt
mobilgränssnitt/ som hjälper entreprenörer och företagsanvändare att
hålla koll på sin ekonomi även när de är på språng. Med Mini kan du
enkelt sakgranska och godkänna fakturor från din smarta telefon. Mini är
gratis att använda med befintligt användarnamn och lösenord.
Funktioner som användaren kan göra i Mini är sakgranskning och
godkännande av Leverantörs-, Rese & kostnadsfakturor.
De aktiviteter som en användare måste göra i Procountor såsom
godkänna fakturor läggs till i en personlig lista över händelser i Mini. En ny
händelse genererar en pushnotis till Mini app-användaren. Händelserna
samlar de aktiviteter som kan göras i Mini.
Innan man loggar in i Mini så kan användaren navigera runt i appen i en
demo miljö. Mini har en demovy där användaren kan se kommande
resefakturafunktioner. Det fungerar både i demon och som inloggad.
En vecka efter Procountors versionsuppdatering kommer Mini att finnas
tillgängligt för alla Procountor-användare som en Iphone- och Android app
såväl som på webben.
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Bankintegrationsförbättringar
Meddelande som
referensnummer

Vi har förbättrat logiken för allokeringen av inkommande betalningar med
kundfakturor I Procountor. Som en ny funktionalitet, om referensnumret
saknas på en betalning men finns i meddelanderutan, så kommer
Procountor att försöka allokera betalningen utifrån meddelandet.

SIE import
Ny SIE- import för
kassaregister.

Det finns nu en möjlighet att importera dagskassan via SIE- import.
I importvyn (Administrationsverktyget  Import av material) finns det nu
ett nytt importalternativ ”Importera Kassaregister (SE,SI). När man väljer
detta alternativ så måste användaren ställa in de momskonton och
moms% som används i filen.

Nya funktioner för användare
Periodisk
sammanställning

Vi har förbättrat valideringen av den periodiska sammanställningen så den
visar samma transaktioner som momsberäkningen som baseras på
momsstatusen, som är kopplad till EU moms. Om obligatorisk momskod
saknas på fakturan, uppmärksammas användaren om detta genom en lista
på ofullständiga fakturor.
Det finns även en möjlighet att exportera den periodiska
sammanställningen för uppladdning på skatteverkets hemsida.

Export av
Momsdeklaration:
eSKD-fil

Under “Deklarationer”  "Momsdeklaration" har vi lagt till möjligheten att
ladda ner filen genom att markera den aktuella momsdeklarationen och
högerklicka välj sedan ”Export eSKD”.
Filnamnen är desamma som momsdeklarationen.
.

Möjlighet till att
makkulera flera fakturor
samtidigt.

Den här funktionaliteten möjliggör makulering av flera fakturor samtidigt.
Det finns nu ett nytt menyval ”Makulering av flera fakturor” under knappen
”Lägg till funktioner” i sökvyn för fakturor.
Vyn liknar den för Godkänna/skicka flera kundfakturor. Sidan visar de
fakturor som utifrån sökresultat kan makuleras.

Information om originaljournalen i journal med
motbokningar.

I journal “kopiera journal med motbokningar” kommer en ny funktionalitet
som lägger till en text ”motbokad från” och så läggs verifikatsnumret till
från original journalen i fältet ”Redovisningsekonomens anteckningar”.
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Möjlighet för
systemadministratörer
att ändra kopplingen
mellan användare och
personregistret.

Den här nya funktionen möjliggör det för systemadministratören att ändra
kopplingen mellan en användare och personregistret.

Information om
utländsk
betalningsmetod är
tillagd i
leverantörsregistret.

Funktionen möjliggör sparande av utländsk betalningsinformation i
leverantörsregistret.

Möjlighet att välja
fakturanummer på
kundfakturor.

Nu finns det en möjlighet att ändra fakturanummer på kundfakturor från
sidan ”Inställningar för fakturaunderlaget”.
Sidan ligger under “Administrationsverktyget”-> Uppgifter om företaget>"Inställningar för fakturaunderlaget”

Möjlighet att kopiera
data från kundregister
till leverantörsregister.

Möjliggör det för användaren att kopiera information från kundregister till
leverantörsregister och tvärtom.
Den nya funktionen kommer man till genom:
Kundreskontra  Kundregister, klicka på kunden  Redigera Kopiera
till leverantör
Leverantörsreskont ra  Leverantörsregister, klicka på leverantören 
Redigera  Kopiera till kund
Den befintliga kopieringsknappen fungerar på samma sätt som tidigare,
med den kan man kopiera en affärspartner till dennes original- register.

Generella förbättringar
Datumformat "genväg"

Vi har ändrat formatet på datum från tidigare DDMMYYYY till YYYYMMDD

Bokföringssidan

Möjlighet att kopiera verifikatsnamn till transaktionskoden. Vi har lagt till en
kryssruta på bokföringssidan för att på ett smidigt sätt kunna kopiera
verifikatsnamnet till transaktionskoden.
På bokföringssidan kan användaren markera och redigera flera rader
samtidigt.

Registeringsverktyget

I registreringsverktyg Ny kan användaren lägga till transaktioner på
bokföringsraderna och får nu automatiskt förslag på mottransaktion.
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Navigering

Det är nu enkelt att navigera from verifikatets bokföringssida till tillhörande
affärspartner på samma sätt som man tidigare har kunnat navigera från
fakturasidan.

Kundfakturor

Det är nu enkelt att navigera from verifikatets bokföringssida till tillhörande
affärspartner på samma sätt som man tidigare har kunnat navigera från
fakturasidan.

Bokföringsrapporter

För den här versionen har vi gjort ett antal förbättringar gällande
bokföringsrapporterna:
Ny flervalsalternativ för val av verifikatsstatus
Namnbyte: Rapportens kolumner → Rapport presentation
I huvudboken –nytt sökkriterium för journaler: Radförklaring
Jämförelsedata: Procent är flyttad till vänster sida i sökvillkoren och har
bytt namn.
Jämförelse med budget och tidigare år: möjligt att välja vilka andra
kolumner som också ska visas såsom: skillnad i valuta, för föregående år
och valt datum.
Dimensioner: Möjlighet att dölja dimensionsartiklar som inte har några
transaktioner.
Dimensions: Möjlighet att söka transaktioner som inte är allokerade till en
dimension.
Resultaträkning: Per post eller månad: möjlighet att fördjupa sig ner på
transaktionsnivå för en särskild post eller månad.
Huvudbok: Förvalda sorteringsordningen är ändrad till: Bokföringskonton,
datum, verifikatsnummer.
Förbättringar med att visa jämförelsedata på rapporter.
Huvudbok: lagt till öppningssaldo
Huvudbok: lagt till ackumulerat saldo
Balansräkning: endast slutdatum är givet
Ny rapport presentation: Det är möjligt att ha ackumulerat slutsaldo.

Informationsmodulen
“Saldo på
bankkontona”

Vi har lagt till valutakonverterare och en rullgardin för val av bankkonto I
informationsmodulen “Saldo på bankkontona” på framsidan.
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