Nyheter i Orion versjon 5.8 – regnskap.
Tilpasning til SAF-T - To sifret kontoplan
SAF-T Regnskap (Financial) er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. SAF-T, eller
Standard Audit File-Tax, er utviklet i fellesskap av bransjeorganisasjoner, systemleverandører og
Skatteetaten, etter anbefaling fra OECD.
Finansdepartementet har endret bokføringsforskriften til at bokføringspliktige som har bokføringen
tilgjengelig elektronisk skal kunne utlevere regnskapsdata i et gitt standard format. Endringen gjelder
for bokføringsperiode som begynner 1. januar 2020 eller senere. Før dette tidspunktet vil
rapportering på SAF-T formatet være frivillig.
Virksomheter med mindre enn 5 millioner kroner i omsetning er unntatt fra kravet. Men dersom
disse virksomhetene likevel har bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig, blir de omfattet av
kravet. Det er kun i forbindelse med en eventuell kontroll, og når Skatteetaten ber om det, at de
bokføringspliktige skal innsende filer på SAF-T format.
Tilpasning i Orion:
Vi har laget mulighet for rapportering på tosifret kontoplan slik SAF-T standarden beskriver.
Kjør konvertering for å få riktige gruppetekster og gruppe i kontoplan først. Valget for å konverter
finner du under: Fil | Konvertere til rapportering med tosifret kontoplan

Rapporter som kan tas ut i det nye tosifrede formatet er:







Balanse
Resultat
Saldobalanse
Saldobalanse i fjor
Fjorårstall
Budsjettkontroll

Passiv konto:
Det er laget mulighet for passive konti. Kan utelukkes på lister, kontoplan og i søk i bilagsregistrering
i tillegg til ajourhold kontoplan.
Huk av for passiv konto i Ajourhold | Kontoplan

Lister kan sendes direkte til e-post fra utskriftsbildet i Orion:


En rekke lister kan nå sendes direkte til e-post fra utskriftsbildet i Orion. Gjelder en rekke
lister under hovedbok, åpen post og årsreskontro.

Huk av for CSV (Excel) eller PDF til e-post – legg inn e-post og klikk OK

Nye lister:




Liste med reskontronavn og kontaktpersoner. Listen finnes under:
o Lister og rapporter | Reskontro | Reskontronavn med kontaktpersoner
Aldersfordelt saldoliste kan tas ut med kun forfalte poster
Alle purringer kan skrives til skriver selv om det er valgt e-post sending

Nyheter i Orion versjon 5.8 – faktura
Mulighet for vedlegg til faktura på e-post:
Vi har laget mulighet for å legge ved et vedlegg til e-postfaktura. Dette gjelder både når vi sender
faktura på e-post direkte fra fakturaregistreringen og når vi sender mange fakturaer samtidig fra
valget: Generer fakturaer til e-post.
Klikk på knappen: Hent fakturavedlegg | Finn riktig vedlegg og legge ved.

Samme mulighet er laget for ordre og EHF Faktura.

Nye valg i bildet for fakturaregistering
Det er nå lager mulighet for å slå opp på Ordre, Fakturaer, Oppdaterte fakturaer og kunder
direkte i bildet for fakturaregistrering.

Ny adresse etikett:
Ny adresse etikett: Utskrifter | Kunder og leverandører | Etiketter Kundenavn-/adresse
Etikettstørrelse: A4 – 24 etiketter pr. side. 70 x 37 mm (Nordic office ref. nr. 103500)

Fakturering til utlandet (gjelder de som også fører regnskap i Orion):
Når man fakturerer til utlandet (mva. fritt) har man tidligere bare valgt mva. kode 4 i faktura hode.
Det riktige nå er å merke kunden med mva. kode H (Utførsel av varer) i Ajourhold kunder | fanen
Fakturaopplysninger.



Faktura skal fortsatt ha mva. kode 4 i hodet.
Beløpene vil da komme i felt: 8. Utførsel av varer og tjenester på mva. oppgaven

Mulighet for å kopiere siste (forrige) faktura på samme kunde:
Klikk på knappen for å kopiere fra annen faktura.




Da kan du velge om du vil kopiere fra et bestemt fakturanummer.
o Dette kan være en faktura til hvilken som helst kunde. Nyttig hvis du skal lage flere
like fakturaer til flere kunder
Du kan også velge å kopiere fra forrige faktura på samme kunde. (Den kunden du står på).
Nyttig hvis du ofte lager like fakturaer til samme kunde.

Gjennopprette slettet faktura:
Dersom en faktura er slettet ved en feil kan denne nå gjennopprettes.
Åpne bildet for å registrere fakturaer | Tast inn fakturanummer på aktuell faktura i feltet
Fakturanummer | Trykk enter | Velg i klikke på knappen Ja i boksen som kommer opp dersom du
ønsker å gjennopprette faktura.

