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Procountor’s nyheter for versjon 19.0  

Oppsummering 

Vi lanserer første versjon av åpen post liste. Denne rapporten vil nå bli pilotert og du er velkommen 

til å teste den og gi tilbakemelding. 

Separat brukerrettighet og andre forbedringer til direkte bankoverføring. 

Nye grafiske rapporter for innkjøpsrapporter er nå tilgjengelig. 

Detaljer 

Åpen postliste 

Åpen postliste - pilot   En oversikt over åpne poster pr reskontro har vært etterspurt i lang 

tid. I denne versjonen lanserer vi første versjon av denne rapporten. 

Vi ønsker å teste hvordan denne rapporten fungerer på virkelige 

miljøer. Siden vi er en i en piloteringsfase må denne rapporten skrus 

på for hvert enkelt miljø. Dersom du ønsker å teste den ut kan du be 

kundeservice om å skru den på. 

 

Åpen post listen splitter opp utgående balanse, på reskontro, i hvilke 

poster som var åpne på et valgt tidspunkt. Mens reskontrorapport 

viser alle transaksjoner for et valgt tidspunkt viser åpen postlisten kun 

de postene som var åpne, eller delvis åpne, på gitt tidspunkt.  

Inkludert her er journaler, kontoutskrifter og referansebetalinger, som 

ikke har blitt lukket/utlignet enda. 

Bankoverføring - forbedringer 

Ny bruker rettighet Det er nå lagt opp en ny brukerinnstilling for bankoverføring.  
Tidligere var dette mulig når bruker hadde alle rettigheter under 
Betaling. Vi har nå delt dette opp slik at rettighet til Bankoverføring 
ligger separat.  

 

Betalings informasjon Mer informasjon har blitt lagt til i Bankoverførings bildet. Det er nå 

blant annet mulig å se hvilken bruker som har opprettet en betaling. 
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Ny salgsrapport per 

dimensjon 

Vi har laget en ny salgsrapport som gjør det mulig å søke opp to 

dimensjoner. Denne rapporten finnes under meny Salg – 

Salgsrapport – Salgsrapporter – Kundesalgsrapport 

Grafiske rapporter 

Kjøps rapportering Vi fortsetter å forbedrer Procountor sine grafiske rapporter og i denne 
versjonen slippes kjøpsfaktura rapportering. Rapporter kan genereres 
som kjøp per leverandør, kjøp per leverandørgruppe, kjøp per 
produkt og kjøp per produktgruppe. 

Salgs rapportering  - vindu Det finnes nå et vindu på forsiden for å se de siste 12 måneders 
salgsfakturaer. Vinduet kan legges til via justering av oppsettet på 
forsiden. 

Salgsrapporter - forbedring Generell forbedring av salgsrapporter 

Andre nye funksjoner 

Procountor Nøkkel for  

Windows 

Procountor Nøkkel login verfiseringsapplikasjon er nå tilgjengelig for 
Windows Phone i Microsoft store 

Produkt register Fornyet produktregister og lagt til mulighet for å gjøre endringer på  
flere produkter samtidig. Den nye menyen er raskere i bruk. 

Redigere notat på journaler Vi har lagt til en mulighet for å redigere notater på journaler, som 

ligger i en lukket periode. Dette er fra før mulig på fakturaer, men nå 

er dette også mulig for journaler. 

 
Redigering av journal i lukket periode kan gjøres fra Regnskaps-
menyen og ved å så velge følgende fra øverste rad: Rediger – 
Rediger notater 

Fakturaer som venter på 

godkjenning – forbedring 

snarvei 

Det er gjort en forbedring i «Fakturaer som venter på godkjenning» 

snarveien på forsiden.  

 
Dersom det i bruksinnstillinger er haket av for i feltet ‘Må attestasjon 
og godkjenning skje i rekkefølge’, så vil kun bruker som er neste for å 
håndtere faktura se fakturaen i snarveien «Fakturaer for 
godkjenning» på forsiden. 
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