
 
Ændringslog 
 
Version 1.3.0 

• Nyt grafisk udseende 

• Layout mulighed under konti 

• Smart tag, mulighed for at benytte tags som formel 

• Seneste rapport dato 

• Mulighed for at Bankposten kommer først i kladden 

• Finansenhedsnavn vises nu flere steder 

• Håndtering af cashpool konti, på kontoniveau ”Fjern autoposteringer” 

• Mulighed for at filer der tilknyttes kan slettes efter overførsel til kladde 

• Mulighed for at vise detaljer for konto 

• Ny formel DoSql, som kan udføre sql-kald 

• Mulighed for at benytte intern browser i stedet for system browser 

• Fjernet separat ’rediger manuel’ konto dialog. 

• Sprogstyring for afstemningsrapport pr. konto 

• Automatisk filindlæsning, med sti til placering. 

• Understøttelse af SEB csv filformat 

• Understøttelse af SDC csv filformat 

• Performance forbedringer 

• Mulighed for at redigere afstemningsdata 

• Note på bankpost og finanspost, samt mulighed for visning på afstemningsrapport 

• Eksporter til Excel med alle bankposter samt primo og ultimo 

• Redigering af flere konto, markerng af hvilke felter man ønsker at redigere 

• Kontakt information, viser adresse type 

• Mulighed for at håndtere afstemningsdata, på finansposter 

• Afstemningsdata, kan nu vises som felter. 

• Kontoansvarlig kan nu være en adressefunktion. 

• Intellihent: mulighed for at programmet kun henter nyeste poster uanset afgrænsning. 

• Validering af synkronisering i forhold til godkendelse 

• Godkendelsestekst håndtering 
 

 
Version 1.2.8 

• BUGFIX: Dubletmarkering fejlede, hvis man havde fået dubletter med samme Id fra AIIA 

• BUGFIX: Rapport hvis ”vis altid tidligere poster” var sat under indstillinger var rapporten forkert 

• BUGFIX: Opstartsfejl, ved start på ny database  

• BUGFIX: Automatch startparameter virkede ikke 
 
Version 1.2.7 

• Hvis standardmail er udfyldt, bliver den automatisk udfyldt hos AIIA, ved funktionerne tilknyt nye konti og ad-
ministrer konti. 

• Gruppenavne kan nu bruges i formler 

• BUGFIX: Filtrering af Tags kunne give fejl 

• BUGFIX: Ikke alle konti blev vist i kontotilknytning 

• BUGFIX: kontering, autokontering og alarmer, blev ikke altid gemt korrekt, efter rettelser. 
 
Version 1.2.6 

• Mulighed for at justere saldo i Nordea, såfremt man ikke henter reserverede poster og benytter kontosaldo.  

• Visning af mappede bankposter, hvor mapning ikke er 100% korrekt. F.eks. pga. netværksproblemer. 

• Mulighed for at fortryde afstemning, i banksiden. 

• Visning af navn fra adresse i kontooversigter (adresse funktion) 

• Mulighed for at tvinge en kommentar, ved dublet markering. Samt visning af denne. 

• Dubletmarkering virker nu også selvom man ikke viser afstemte. 

• 2 nye automatch funktioner  
o Dato, ”Hele teksten fra bogholderi, findes på en bankpost”, Beløb (min 6 tegn) 
o Dato, ”Hele teksten fra bankpost, findes i bogholderi”, Beløb (min 6 tegn) 
o Dato, ”Alle tallene i tekst”, Beløb (min 3 cifre) 
o Dato, ”Sidste tal på bankposttekst, skal være i tekst på bogholderipost”, Beløb (min 3 cifre) 
o Dato, ”Første tal på bankposttekst, skal være i tekst på bogholderipost”, Beløb (min 3 cifre) 
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• Følg transaktion, viser nu lidt mere info 

• Ved filindlæsning kan programmet hjælpe med at finde filformatet under opsætning. 

• Mulighed for at lave brugerdefinerede tags (felter) på konti 

• Gruppeopsætning, med mulighed for at overstyre nogle standardopsætninger 

• Mulighed for at låse for program opdatering 

• Ultimo difference som kolonne 

• Gruppe som kolonne 

• Automarkering af dubletter ud fra dublet niveau 

• Nyt dublet niveau 99. beholdt dublet. Denne angiver at systemet mener den skal beholdes og der findes en 
magen til på et niveau 1-8. 

• Bugfix: Ved sletning af gruppe, nulstiller de bruger på gruppen nu også. 

• Bugfix: følg transaktion, viste ikke noter, hvis der kun var et scan 

• Bugfix: hvis 2 brugere opdaterer samme konto helt samtidig, kunne der komme dubletter. 
 
Version 1.2.5 

• Bugfix : Filindlæsning dato-fejl  
 
Version 1.2.4 

• Autokonter, medtog alle synlige selvom de var afstemte, ignorerede eller markeret som tilbageførsler 

• Bugfix: ID-felt fra banker er blevet udvidet. 
 
Version 1.2.3 

• Primodiff kladdelinje oprettelse fortegn 

• BUGFIX: Filformat 
 
Version 1.2.2 

• Godkendt uden at oprette note 

• BUGFIX: Filindlæsning 
 
Version 1.2.1 

• BUGFIX: Grafer 

• BUGFIX: Sprog 
 
Version 1.2.0 

• Afstemt sidst kan benyttes som alarm felt 

• Kladdelinjer kan dannes i 2 linjer i stedet for 1. (Bilag kommer så på begge) (PLUS) 

• Konti fra banken kan lukkes, således likvidkontoen kan flyttes. 

• Bankafstemningsmetode (dage, samme måned) 

• Opsætning af afvigelse i dage, styres nu i bankafstemning 

• Vis konto, post antal, gennemsnit. 

• Vis alle likvidkonto i kontoopfølgningsvinduet, kun under Konti 

• Ny kolonne syncstatus fra bankdataleverandør 

• Mulighed for at få vist kontakt information fra finansenhed og Ejendom 

• Dato formel på kolonne, til f.eks. rapporteringsdato til konti 

• Søgning på andre finanskonti 

• Ordbogsmulighed til bankpost tekst 

• Diverse små fikses 

• Følg spor 

• Ny kolonne med dublet niveau 

• Bankopdater, autoafstem og autokonter. Aktuelle, markerede eller alle 

• Brugeroversigt under indstillinger -> bruger 

• Farve visning i rapport mappe, for konti 

• Fold ud mulighed i bankposter til at vis afstemte 

• Mulighed for at ompostere post/kørsel/transaktion (PLUS) 

• Mulighed for at ændre knap-panel. 

• Nyt filindlæsningsformat, Danske Bank, Konti fra andre banker 

• Nyt filindlæsningsformat, BankData, CSV-udgave 7 

• Banknavn som bogføringstekst ved kontering og autokontering 

• BUGFIX: Grupper slog ikke igennem alle steder 

• BUGFIX: oprettelse af manuelle konti 

• BUGFIX: indlæsning af filer 
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Version 1.1.10 

• Bugfix: Oprettelse af nye konti 

• Mulighed for at benytte Tilgængelig saldo til beregning af primo. 
 
 
Version 1.1.9 

• Bugfix: Citrrix rettighedsbegrænsning 

• Bugfix: Database rettelse 
 

Version 1.1.8 

• Bugfix: Tekster på rapport rettet. 

• Mulighed for at ændre autokonto til manuel konto 

• Flere filtyper til filindlæsning 
 

 
Version 1.1.7 

• Bugfix: AIIA format fejl fikset. 
 
 
Version 1.1.6 

• Bugfix: rapport note blev ikke dannet korrekt altid 
 
Version 1.1.5 

• Ny brugertype, med ”se adgang” (Plus Version) 

• Mulighed for at lave overordnede grupper for konti og medarbejdere (Plus Version) 

• Ansvarlig som kolonne i Afstemnings kontooversigt 

• Validering af version intern hos kunde, for at sikre at alle er opdateret til samme version. 

• Visning af post uden for periode afgrænsning for bankposter (dobbeltklik) 

• Defaults ved første opstart af programmet. 

• UI rettelser. 

• Mulighed for at få konti til at være øverst i stedet for i venstre side. 

• Hjælp til at opdage dubletter 

• Rapport i PDF ligner nu skærm 

• Bugfix: Godkend funktion på rapportfane, gemte forkert dato 

• Automatisk visning af afstemning ved skift af konto 

• Dobbeltklik på ultimosaldo i bogholderi, åbner finanskontokort i Unik Bolig 

• Automatisk gem af layout opsætningsmulighed 

• Mulighed for at benytte Valuta 

• F1 hjælp til programmet (Ikke context hjælp) 
 
Version 1.1.4 

• Bugfix: Godkend funktion på rapportfane, gemte forkert dato 

• Bugfix: Gem af bankkontostatus var ikke altid korrekt 
 
Version 1.1.3 

• Performance 

• Bugfix: Godkend funktion på afstemningsfane 

• Bugfix: Rapport udseende til default 
 
 
Version 1.1.2 

• Filindlæsnings rettelse (Nordea PSD2 format) 

• Hop i Grid rettet, hvis afstemte ikke blev vist 

• Bruger nulstillingsfejl rettet (kunne forhindre synkronisering) 

• Filindlæsning nyt format Nykredit CSV 

• Ultimo difference, vises nu også 
 
Version 1.1.1 

• Ny UI for hele programmet. 

• Mulighed for at opsætte alarmer for konti (Plus version) 
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• Ny statistikker på start side 

• Sprog Dansk og Engelsk. 

• Nyt Kontoopfølgnings vindue 

• Kommentar, Ansvarlig og kreditramme opsætningsmulighed for konti. 

• Performance 

• Validering af primo/ultimo/tidligere poster for afstemning. 

• Godkendt funktion på afstemningsfane 

• Alarmer på konti 

• Eksporter valgte til Excel 
 

 
 
Version 1.0.36 

• Lidt UI-oprydning 
 
 
Version 1.0.35 

• Opdeling i 2 versioner Bankafstemning og Bankafstemning Plus 

• Søgning efter poster. 
o Bemærk funktionen beløbsvariant. Finder beløb der er delelig, delbar, lig med, tastefejl, samt en sum 

for en dato. 

• Opstart parametre 
o -AutoFetch  : Hent bankposter (Plus version) 
o -AutoMatch  : Automatch posteringer (Plus version) 

• Nye genveje 
o CTRL+”Click på BankOpdater”: Bankopdaterer alle konti i kontooversigt 
o CTRL+Shift+”Click på BankOpdater”: Bankopdaterer  og Automatch’er alle konti i kontooversigt 
o CTRL+”Click på Autoafstem”: Automatch’er alle konti i kontooversigt 

 
 

Version 1.0.34 

• Dobbeltklik på bankpost, viser nu hvilken post den er matched med, hvis den er matched. 

• Fortegns rettelse i Filformat 
 
Version 1.0.33 

• UI ændringer 

• VIIA -> AIIA 

• Bankkonto ejer, vises på kontooversigt 

• Kontooversigt viser alle konti 

• Mulighed for selv at vælge en kladdetekst ved oprettelse af kladdelinje 

• Mulighed for bruger at slå automatisk valgt af poster i afstemning fra. 

• Mulighed for at få vist, hvilke poster der rammes af en autokontering 

• Visning af finansenhedsnavn 

• Mulighed for at importere poster manuelt. 
o Følgende filformater er pt. understøttet 

▪ Nordea Standard 
▪ Nordea PSD2 

• Nye Genveje: 
o CTRL+1: går til Kontooversigt 
o CTRL+2: går til Afstemning 
o CTRL+3: går til Afstemningsrapport 
o CTRL+PageDown: bladrer fra- og til-dato 1 måned frem 
o CTRL+PageUp: bladrer fra- og til-dato 1 måned tilbage 
o F5: Opdater data 
o F6: skift mellem bogholderi poster og bankposter 
o F7: Bankopdater/indlæs fil 
o F9: Afstem 
o F10: Fortryd afstemning 
o F11: Fortryd alle afstemningen 
o F12: Autoafstem 
o CTRL+Pil op: Forrige konto 
o CTRL+Pil ned: Næste konto 
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Version 1.0.32 

• Bankposter blev ikke altid hentet korrekt. 
 
 
Version 1.0.31 

• Nyt Ikon 

• Brugeropsætning af fra og til dato 

• Bilagsnr kan nu vælges som kolonne i bogholderi 
 
 
Version 1.0.30 

• Performance forbedringer 

• Visning af, at en post er overført til kladde med ikon. 

• Ny afstemningsrapport udseende mulighed 

• Visning af bank i kontooversigt 

• Bank kan benyttes i formler 

• Visning af ubalance for ultimo 

• Summering af valgte poster 

• Check for bankkonto dubletter 
 

 
Version 1.0.27 

• Mulighed for at vise tidligere uafstemte poster 
 

Version 1.0.26 

• Primosaldo beregning rettet 

• Mulighed for ekstern browser, i stedet for IE 
 
Version 1.0.25 

• Timeout rettet ved hent af store datamængder i Bogholderi 
 
Version 1.0.24 

• Ekstra data hentes nu, hvis de udstilles af banken 
 
Version 1.0.23 

• Match konti, uanset om regnr. er korrekt, som 2. valg 

• Nyoprettede konti blev ikke genindlæst  

• Automatch posteringer, tjekker nu tekst sammen med beløb i første gennemløb 

• Finansenhedsgruppe tilføjet som kolonne 

• Afstemningsdato, gemmes nu 

• Mulighed for at rette regnr. og bankkontonr. ved oprettelse af likvidkonto 
 
Version 1.0.22 

• Bugfix 
 
Version 1.0.21 

• Tilknyttede bilag kan nu vælges at flyttes efter bogføringlinje oprettet 

• Tildato for godkendelse gemmes nu, og kan vises i kontoliste 
 

Version 1.0.20 

• Primoberegning ændret 
 
Version 1.0.19 

• Bagudkompabilitet til UsdServer 
 
Version 1.0.18 

• Ultimo saldo i bank var ikke altid korrekt 
 
Version 1.0.17 

• Optimering efter tilknyt nye konti 
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Version 1.0.16 

• Layoutændringer 

• Match sum pr. dato til en post 

• Primosaldo rettelse 

• Datoformler til opstart 
 
Version 1.0.15 

• Layoutændringer 
 
Version 1.0.14 

• Konteringsregler 

• Autokontering 

• Automatch pr. dato andet gennemløb 

• Benytter nu opsætning af dage i indstillinger 

• Konto blev ikke markeret afstemt korrekt 

• 0,00 bogføring i afstemningsrapport ændret til 0,01 

• Div. bug fix 
 
Version 1.0.13 (Release). 

• Performance 
 
Version 1.0.12 

• Afvigelse burde være korrekt nu 

• Ultimo sammenligning mellem bogholderi og bank vises nu i rapporten 

• Afstemt flag på finanspost, sættes ikke mere. 

• En datahentningsfejl rettet 
 
Version 1.0.11. 

• Kædet skift mellem faner 
 
Version 1.0.10. 

• Det er muligt at sætte programmet op således den kan automatisk logge ind (Markering i System indstillinger) 

• Såfremt primosaldo ikke er ens i bank og bogholderi bliver primosaldi vist med rødt, og der kommer en infor-
mation nederst i programmet 

• Ved oprettelse af en likvidkonto, kan kontonavnet rettes, inkl. mulighed for at indsætte nogle tekster (Regnr-
Kontonr m.m.) 

• Posteringer hentes korrekt for den korrekte bruger (dvs. ikke dobbelt) 

• Bedre skærmplaceringsgem, ved luk og start af program. (Kan nulstilles at holde Ctrl-knappen nede efter lo-
gin) 

 
 

 


