hmm Ny funktionalitet i version 14.0,
släpps den 5:e December 2015
Texten nedan beskriver förändringar i den svenska versionen av Procountor.
Sammanfattning
Nya kortkommandon via tangentbordet har lagts till samt bugrättning av befintliga kortkommandon.
Det kommer också en ny funktion för att visa vilka kortkommandon som finns tillgängliga.
Möjligheten att byta färgschema har införts.
Periodisk sammanställning för EU moms finns nu. Användarna har nu möjlighet att enkelt skapa
komplett periodisk sammanställning direkt ifrån systemet.

Detaljer
Förbättringar av användbarhet
Nya kortkommandon från
tangentbordet

Nya kortkommandon för snabbare tillgång i systemet. De nya
kortkommandona fungerar nu också i samtliga webbläsare.
Generella kortkommandon finns nu i hela systemet. Det finns även sid
specifika kortkommandon för fakturasidorna, allmän journal-sidorna
bokföringssidorna och registreringsverktyget.).
Håll ner Ctrl tangenten för att få en snabbmeny med vilka
kortkommandon som finns tillgängliga på respektive sida.

Personliga färginställningar

Nya personliga färginställningar: Rosa, blå, gul och hög kontrast. Det
är också möjligt att använda komprimerad vy som tillåter mer
information visas samtidigt på skärmen. Bestäm vilken färg du vill
använda bland användarinställningarna.

Bättre
tangentbordsfunktionalitet
på huvudsidorna

Då man öppnar någon av huvudsidorna så kan man nu direkt börja
mata in information. Det första fältet på sidan är aktiverat så att du
direkt kan börja skriva utan avbrott. Knapp för att fullfölja åtgärd på
sidan är också i fokus och kan aktiveras genom att trycka Shift +
Enter.
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Jobba i systemet via
tangentbordet utan avbrott.

Då systemet använder ett popupfönster så kommer första textfältet att
vara aktiverat så att man kan börja skriva direkt. Knapp för att fullfölja
åtgärd på sidan är också i fokus och kan aktiveras genom att trycka
Shift + Enter. För enklare funktioner så kan man fullfölja genom att
endast trycka Enter.

Ny funktionalitet
Periodisk sammanställning
för EU-försäljning

Systemet samlar in information från försäljningsfakturor och
bokföringsordrar, inom en angiven period, där EU-moms har
registrerats.
Den periodiska sammanställningen summerar försäljningen som skall
rapporteras till säljaren som har sålt varor och tjänster till annat land
inom EU.
Momskoder som skall ingå I sammanställningen är:
"Försäljning av varor till ett annat EU-land" (statusid 56)
"Mellanmans försäljning av varor vid trepartshandel" (statusid 59)
"Försäljning av tjänster till näringsidkare i annat EU-land enligt
huvudregeln"
Den periodiska sammanställningen kan användas för rapportering av
försäljning inom EU.

Betalningspåminnelser

Förbättrad funktionalitet för att skicka ut betalningspåminnelser. Det
går numera att ha flera olika mallar för påminnelser. När en
påminnelse är skickad sparas en kopia som bilaga till originalfakturan.
Det är även möjligt att skapa ett nytt förfallodatum för påminnelsen.

Nya momskoder och
förändring av
momsdeklarationen

Det finns tre nya momskoder för att förbättra momshanteringen I
Procountor.
o Import 25 %
o Import 12 %
o Import 6 %
Det är nu möjligt att rapportera dessa momskoder med den inbyggda
momsdeklarationen.

Automatiserad hantering av
valutakurser för utgående
betalningar

Då en leverantörsfaktura i utländsk valuta är till fullo betald från
Procountor blir valutakursdifferensen automatiskt bokförd på
kontoutdragets bokföringssida. Detta gäller endast betalningar gjorda
från SEK konto ej från konto i utländsk valuta.

Förbättring för radskanning
av leverantörsfakturor.

Förbättrad logik för att hantera skannade rader på leverantörsfakturor.
Den nya logiken ger användaren bättre möjlighet att på ett effektivt
sätt hantera de skannade raderna på fakturan. Detta görs genom att
användaren kan sätta individuella hanteringsinstruktioner på radnivå.
Mer information om hur detta fungera finns i Procountors
användarmanual.
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Hantering av momskoder
och momsavdrag vid import
av fakturor/journaler.

Användare kan nu importera bokföringsjournaler genom befintlig
fakturaimport. Det finns också möjlighet att importera följande
momsinformation via importgränssnittet:
•
•
•

Momsavdrag (procent)
Momskod
Momsstatus

Denna funktion kommer underlätta vid import av, till exempel,
transaktioner från kassasystem. Mer information om hur detta fungera
finns i Procountors användarmanual.
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