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Nyheter for versjon 13.0, sluppet 26. 

september 2015.  

Innholdet under gjelder forbedringer og endringer i Norsk versjon av Procountor  

Oppsummering 

Vi har forbedret navigeringen. Brukeren kan nå navigere med tab, enter og piler i tabellene. 
Dette gir bedre tastatur brukervennlighet og forbedrer effektiviteten. 
 
Det er nå mulig å betale omsetningsoppgaven uten å opprette egen leverandørfaktura.  
 
Ny regnskapsrapport er lagt til. Denne viser saldo på hovedbokskontoer og kan blandt vise kolonner 
for IB, bevegelse og UB. 
 
Vi har foredret matchevinduet. Det er nå mulig å matche kreditnotaer mot betalinger. 

Detaljer 

 Brukerforbedringer   

Navigering i tabeller og 
kolonner. 

Det er lettere å navigere i tabeller siden det er mulig å bruke enter, 

tab og opp/ned piler mer effektivt. Dette gjelder tabeller i 

bilagsregistrering, produktrader og regnskapssider.  

Velg bokføringskonto I regnskapsbilder kan konto velges enten ved å skrive kontonavn eller 

nummer. Basert på hva som tastes inn i kolonnen vil forslag vises i 

nedtrekksmeny. 

Nedtrekksmeny er nå lettere 
å bruke.  

Vi har forbedre brukervennligheten på nedtrekksmeny ved å forbedre 
visningen i søkeresultatet. 

Oppdatert informasjon og 
hjelpetekster 

Nye og bedre hjelpebeskrivelser er lagt til i enkelte bilder. 
 

Nye funksjoner 

Bilagsdato er valgmulighet i 
aldersfordelt saldoliste.  
 

Det er mulig å ta ut aldersfordelt saldoliste basert på bilagsdato. 
Tidligere var rapporten basert på fakturadato. Det er nå mulig å velge 
om rapporten skal basere seg på fakturadato eller bilagsdato. 
Bilagsdato er valgt som standard. 
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Ny søkemulighet i “søk etter 
innkjøpsfakturaer” 
 

Søk basert på leverandørens fakturanummer er nå lagt til blant 
søkekriteriene for «søk etter innkjøpsfakturaer”. Det er også lagt til 
egen kolonne i søkeresultatet med dette feltet. 

Mulighet til å betale 
omsetningsoppgaven  
 

Vi har lagt til mulighet til å betale omsetningsoppgaven. Det er lagt inn 
standard bankkonto for omsetningsoppgave og åpnet feltet for KID, 
slik at dette kan tastes inn manuelt. Det må ikke lenger lages 
innkjøpsfaktura for å betale mva.  

Matchevinduet – mulig å 
matche kreditnota mot 
betaling 
 

Matchevinduet er endret slik at kreditnota vil vises i venstre side i 
vinduet. Det vil deretter være mulig å matche denne mot manuell 
betaling. Gjelder både salgs kreditnotaer, utbetalt via nettbank og 
utbetalte kreditnotaer fra leverandør. 

Matchevinduet – ny 
søkemulighet og kolonner 
 
 

Ny kolonne for forfallsdato er lagt til i søkebildet for salg- og 
kjøpsfakturaer. Det er også lagt til ny kolonne for forretningspartner 
når det søkes etter journaler i betalingsbildet.  
 
Det er også lagt til mulighet for å søke pr. forretningspartner, med eller 
uten dummy poster.  

Matchevinduet – matching 
kun på samme 
hovedbokskonto 

Det var tidligere mulig å matche poster på ulike hovedbokskontoer. 
Dette er det ikke lenger mulig å gjøre og bruker vil få opp varsel. 

Salgsfakturaer – 
fakturakanal “sendes ikke” 
er sperret for endring 
 
 
 

Iflg norsk lov skal ikke utseende og/eller innhold på salgsfaktura 
endres etter at denne er sendt til kunde. Dersom fakturakanal «sendes 
ikke» er benyttet vil det ikke være mulig å endre faktura etter at denne 
er godkjent. Det vil komme opp eget opplysningsbilde om dette når 
fakturaen godkjennes. Tidligere var det mulig å gjenopprette faktura 
med fakturakanal «sendes ikke».  

Forbedringer i rapporter 
 
 

Vi har endret de mest brukte rapportene og gjort justeringer på 
kolonner og kolonneoverskrifter. I tillegg er også den viktigste 
informasjonen, slik som periode, kundenavn og tidsstempel, med på 
utskrifter. 
Rapportene som er forbedret er Kontoutskrifter, Kontrollrapport for 
regnskapskontoer, Reskontrorapport hovedbok og Aldersfordelt 
saldoliste.  

Fjernet bunntekst med 
betalingsinformasjon i 
pakkseddel, ordre og tilbud 
 

Det har vært forvirring og usikkerhet hos enkelte mottakere av 
pakkseddel, ordre og tilbud pga betalingsinformasjonen i bunnteksten. 
De har i enkelte tilfeller blitt sett på som salgsfaktura og blitt betalt. Vi 
har nå fjernet betalingsinformasjonen i bunnen av disse slik at det er 
lettere å se at det ikke er salgsfaktura.  

Ny kontogruppe 249 Annen 
leverandørgjeld, uten 
reskontro 
 

Det er lagt til ny kontogruppe, 249 Annen leverandørgjeld, under 24 
Leverandørgjeld. Det var tidligere ingen kontogruppe under 
Leverandørgjeld som ikke hadde reskontro. Ny kontogruppe er uten 
reskontro/dummy behandling. Det vil imidlertid kun gjelde for nye 
miljøer. 

Endret logikk for 
reskontrohåndtering under 

Kontogruppe 15 Kundefordringer har ikke hatt helt lik logikk for 
reskontrohåndtering som kontogruppe 24 Leverandørgjeld. Det har 
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kontogruppe 15 
Kundefordringer 
 
 
 

vært kontonummer (4 siffer) som har vært avgjørende om en konto har 
fått reskontro/dummy eller ikke. Det har vært tilfeller hvor denne 
forskjellen har medført forsinkelser og feil i programvaren.  
 
Dette er nå rettet opp og kontogruppe 15 har nå lik 
reskontrohåndtering som kontogruppe 24. Det er kontogruppene som 
er avgjørende for om en konto får reskontro eller ikke. Kontogrupper 
med reskontrohåndtering er 150, 155 og 156. Kontoer under øvrige 
kontogrupper i hovedlinje 15 Kundefordringer får ingen 
reskontro/dummy. 

Regnskapsrapporten 
Hovedbokkontoer er lagt til  
 
 
 

Regnskapsrapporten Hovedbokkontoer er nå tilgjengelig for norske 
miljøer. Denne rapporten viser alle hovedbokskontoene i stigende 
rekkefølge. Rapporten har vært ønsket fra norske brukere i lang tid. 
Blant kolonner som kan vises er IB, bevegelse og UB. Dette er en 
rapport som er mye i bruk i Norge. Rapporten finnes under valg 
Rapportering -> Regnskapsrapporter.   

Endringer og forbedringer i 
mal for salgsfaktura 
 

Følgende endringer er gjort i mal for salgsfaktura: 1. Bankkonto vises i 
en linje. 2. Tusenskilletegn. 3. Datoformatet er forbedret. 
 

Innkjøpsfakturaer uten KID 
er mulig å betale gjennom 
«Betaling av flere 
fakturaer»  
 

Tidligere var det slik at innkjøpsfaktura uten KID måtte betales en og 
en for å få med melding, som leverandørens fakturanummer, på 
betalingsfilen. Dersom disse ble betalt ved å bruke «Betaling av flere 
fakturaer» ville ikke mottaker få opplysning om hva som var betalt.  
 
Samme funksjonalitet som meldingsfeltet i en-og-en betalingene er nå 
også i meldingsfeltet under «Betaling av flere fakturaer». 
Meldingsfeltet inneholder nå leverandørens fakturanummer, dersom 
denne er oppgitt på fakturaen.  

KID som slutter med 
bindestrek 

Det er nå mulig å betale innkjøpsfakturaer hvor KID slutter med 
bindestrek. Valideringen er endret slik at kontrollsifferet «bindestrek» 
er gyldig som kontrollsiffer.  

 


