
Nyheter i Orion versjon 5.7 – regnskap (31. oktober 2017) 

Ny skattemelding: 

Skattemeldingen (mva oppgaven) var ny i 2017. Vi har imidlertid gjort endringer og forbedringer i 

løpet av 2017. Alle disse endringene er selvsagt med i denne versjonen og ny beskrivelse av 

skattemeldingen og hvordan de nye mva koden skal benyttes følger som et eget dokument. Jeg 

anbefaler spesielt de som har innførselsmva å lese dette nøye.  

 

Endringer i purrerutinen / inkassovarsel: 

Purrerutine / inkassovarsel er endret slik at det oppfyller de retningslinjer som gjelder for dette. Vi 

oppfordrer de av dere som sender inkassovarsel å sette dere inn i kravene som gjelder. Det er lagt til 

rette for å sende purringer på e-post, men ikke inkassovarsel da det ikke er anledning til å sende 

inkassovarsel på e-post. 

 

Utskrift / sending av purring på e-post: 

Etter å ha generert purringer / inkassovarsel og valgt Purr alle eller Purr merkede kommer følgende 

bildet opp. Her har vi følgende valg: 

 Antall purringer før inkasso 

 Betalingsbet. ant. dager  (gjelder purringer) 

 Betalingsbet. ant. dager inkassovarsel (skal være minimum 14 dager) 

 Minstebeløp, Purregebyr, Dato forrige purring, Valgt fakturaform 

 Hent KID fra faktura – Dersom vi setter hake her vil purringen få samme KID som den 

opprinnelige fakturaen. NB! Ved flere fakturaer på samme purring kommer ikke KID 

 Skriv til skriver / Lag PDF for e-postsending 

o Huk av for Skriver og E-post – da vil det dannes PDF for de som skal sendes på e-

post, mens de som ikke har e-post kommer på skriver. 

o Dersom du huker av for Kopi av e-postpurringer på skriver kommer alle purringer ut 

på skriver.  

o NB! Inkassovarsel kommer nå ALLTID på papir da disse ikke kan sendes på e-post  

o Klikk på knappen – Lag purrebrev 

 

 



Purrebrev og inkassovarsel kommer på papir og du kommer rette videre til skjermbildet for å sende 

purringer på e-post 

Flytt purrebrevene fra venstre over til høyre og klikk OK 

 

Knytte hovedbokskonto til leverandør 

Vi har nå mulighet for å knytte hovedbokskonto(er) til leverandører. Disse konti(ene) vil vi så kunne 

få opp som forslag til kostnadskonto i bilagsregistrering. 

Velg: Ajourhold | Kunder/leverandører | Fanen Regnskapsopplysninger. Her kan en eller flere konti 

knyttes til leverandøren. 

 

NB! Husk at hovedbokskontoen må være opprettet i Ajourhold | Kontoplan! 

 



I bilagsregistrering vil vi så få opp disse kontiene som forslag til kostnadskonto: 

Bilagsart 3 Inngående faktura: 

 Velg dato → Trykk enter forbi Debet konto → Legg inn riktig leverandør → Dersom du har 

kun en kostnadskonto knyttet til leverandøren velges denne → Dersom du har flere 

kostnadskonti knyttet til leverandøren kommer boks som under opp og du velger riktig konto 

Bilagsart 4 Inngående kreditnota 

 Velg dato → Legg inn riktig leverandør → Dersom du har kun en kostnadskonto knyttet til 

leverandøren velges denne → Dersom du har flere kostnadskonti knyttet til leverandøren 

kommer boks som under opp og du velger riktig konto 

 

Diverse endringer og rettelser i regnskapsdelen: 

 Rettet innlesning fra PaperLess 

 Laget eksport av regnskapsdata til Uni Micro 

 Diverse endringer og nye kontroller i bilagsregistrering for å unngå en del feilkilder 

 Rettet feil slik at det nå er mulig å skrive prosjektposter for tidligere år. Korrigert både på 

papir og på skjerm 

 Ny mulighet for å skrive saldobalanse i fjor til Excel (CSV) 

 Endret / korrigert import av data fra Huldt & Lillevik lønn 

 Nytt valg innlesning av data fra NettLønn 

 Laget import fra Cars til dagbok i Orion 

 Sjekk referanse på bilag (sjekk om bilag med samme referanse har vært ført før) sjekker nå 

bare mot årets transer og ikke tidligere år 

 

 

 



Nyheter i Orion versjon 5.7 – faktura 

Utskrifter | Kunder og leverandører | Egendefinert kunde-/leverandørliste  

Ny egnedefinert kunde- og leverandørliste som kan skrives til papir, Excel eller PDF. Her kan man 

velge hvilke kolonner som skal med og om rapporten skal skrives liggende eller stående. 

Det kan velges hvilke kunder, Type/distrikt eller medlemsgrupper du ønsker å skrive ut 

Det kan også velges numerisk eller alfabetisk sortering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lage og lagre egne rapporter:  

For å lage og lagre egne rapporter må du gjøre som følger: 

 Gå på fanen PDF | Klikk i (merk av for) Egne 

 Klikk på Ny knappen 

 Skriv inn rapportnavn 

 Skriv inn overskrift 

 Velg felter som skal med – Sortering (Alfabetisk) – Hvis du ikke velger blir listen numerisk 

 Velg om du ønsker listen stående eller liggende 

 Klikk på lagre 

 Listen blir nå lagret og kan hentes opp senere både på fanen Papir, Til Excel og som PDF    

 

Oppslag på Ordre – Faktura – Oppdaterte fakturaer i Ordre- og Fakturaregistrering 

Nye knapper gir oppslag direkte på Ordre – Faktura – Oppdaterte fakturaer i Ordre- og 

Fakturaregistrering 

 

 

 



Diverse endringer og rettelser i fakturadelen: 

 Rettet sending av oppdaterte fakturaer på e-post fra ajourhold kunde 

 Rettet i registering av varelinjer i ordre- og fakturaregistrering for å unngå feil i linjer 

 Laget nytt valg på listen: Utskrifter | Lager | Vareopptelling. Denne listen har nå fått valgene: 

o Med og uten bevegelse 

o Med bevegelse i år 

o Med bevegelse i år og i fjor 

 

 

Mysen, 31.10.2017  


