Ændringslog
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)
• 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.
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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
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
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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
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).
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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 information 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 login)
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