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Nyheter for versjon 15.0, sluppet 27. 
Februar

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

Oppsummering

Sparebank1 tilkoblingen er nå klar. Fullintegrert løsning er nå en mulig for alle banker som bruker 
Evry. 

Registreringsverktøy (ny) inneholder nå verktøyet ”legg til eksportposter”. Brukeren har nå mulighet
til å sette inn flere regnskapsparametere med lim inn transaksjoner funksjonen.

Bruker får nå advarsel om man lagrer bilag i en finansperiode som ikke er opprettet.

Detaljer

Nye funksjoner og brukerforbedringer

Sparebank1/Evry tilkobling Fullintegrert løsning for alle banker som bruker Evry er nå 
implementert. Dette gjelder i hovedsak Sparebank1 banker, men det 
er også enkelte andre banker som bruker Evry. 

For de aktuelle bankene er det nå mulig med både fullintegrert 
løsning og Nets tilkobling. Nye avtaler må på plass for å flytte fra Nets 
løsning til fullintegrert løsning.

Advarsel ved bilagdato 
utenfor eksisterende 
perioder.

Når dato på bilag er i en ikke-eksisternede periode vil bruker få en 
advarsel om dette. Bruker vil ha mulighet til å fortsette med bilaget
eller avbryte arbeidet med bilaget for deretter å gå til Administrasjon
> Regnskapsår for å endrer perioder.
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Verktøy for “legg til 
eksportposter” er nå 
tilgjengelig i 
registreringsverktøy (ny)

Verktøyet “legg in eksportposter” er nå tilgjengelig under 
registreringsverktøy (ny). Denne har samme funksjoner som den 
under Bilagsregistrering, men er forbedret med flere muligheter slik 
som:

 MVA forholdsmessig fradrag
 MVA-type
 MVA-status
 Dimensjoner

MVA statuser kan importeres ved å bruke statuskoder. Disse finnes 
under Administrasjon > Regnskapets opplysninger > MVA-standard.

Mer informasjon er 
tilgjengelig i hovedbildet for 
produktregister

Regnskapskonto, MVA-status og standard dimensjon har blitt lagt til 
hovedbildet for produktregister. Tidligere var denne informasjonen kun 
tilgjengelig fra produktkortet. 

Enhet “h” endret til “t” Enheten «h» hour er endret til «t» timer. 

Pakkseddel- og tilbudsmal Pakkseddel- og tilbudsmal er endret slik at rett betegnelse kommer på 
utskrift. 


