Nya funktioner för version 15.0, lanserade
den 27 februari 2016
Sammanfattning
SIE-importfunktion lanseras. Från och med nu kan Procountor-användare importera SIE-filer.
Vi har utvecklat nya registreringsverktyg för att ge möjligheter att klistra in poster och dimensioner.
Användaren kan nu infoga fler bokföringsparametrar genom funktionen att klistra in transaktioner.
Från och med nu får användaren en varning när en journal sparas, om journalens verifikatdatum
finns inom en period som ligger utanför de befintliga räkenskapsperioderna.

Närmare uppgifter
Nya funktioner och förbättrad användbarhet
SIE-import

SIE-standardfilimport implementeras i Procountor. Användare kan
importera SIE-filer via följande steg:
1) Gå vidare för att importera verktyg via Administration > Import
av material från rullgardinsmenyn välj "SIE-import (SE)”.
2) Välj den SIE-fil du vill importera och fortsätt.
3) I sammanfattningsvyn får användaren information om att alla
rader har lästs in korrekt, om det har blivit fel i filen markeras
dessa rader och ett felmeddelanden för raden visas
4) När resultatet sparats skapas en ny journal baserat på
bokföringsunderlag som importeras via SIE-import

Varning när datum för en
journal ligger utanför de
befintliga
räkenskapsperioderna

När en bokföringsjournal bokförs för ett datum som ligger utanför de
befintliga räkenskapsperioderna, får användaren en varning om
bokföring för period som ligger utanför befintliga räkenskapsperioder.
Användaren kan gå vidare genom att skapa bokföringen som
planerat, eller alternativt avbryta bokföringen eller gå vidare till vyn
där räkenskapsperioder kan ändras.

Funktioner för att klistra in
transaktioner och
dimensioner har lagts till i
det nya
registreringsverktyget.

Vi har lagt till möjligheten att klistra in transaktioner och dimensioner i
det nya registreringsverktyget.
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Inklistringsfunktionen ger avancerade möjligheter att klistra in mer
detaljerad information som:





Momsavdrag %
Momstyp
Momsstatus
Dimensioner

Momsstatus kan importeras med hjälp av så kallade statuskoder, som
kan hittas i administrationsmenyn via sökvägen Administration >
Uppgifter om bokföringen > Förvalda värden för moms.
Mer information tillagd i
produktregistrets huvudvy

Bokföringskonto, momsstatus och standarddimensionering har lagts
till i produktregistrets huvudvy. Denna information har tidigare bara
varit tillgänglig via produktkort.
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