
Nyheter i Orion versjon 6.0 – regnskap 

Nytt design 

Orion har fått nytt design. Vi har endret til et gjennomført blått tema hvor både venstre stolpe, og 
ikoner er blå på grå/hvit bakgrunn. Skjermbilder og ikoner er allikevel gjenkjennbare, så det skal være 
like enkelt å finne frem som du er vant til.    

 

 

Import av EHF faktura til dagbok (Bokføring) 

Vi har laget eget valg hvor du kan lese EHF fakturaer direkte til dagbok i Orion. Med denne 
muligheten kan du motta EHF fakturaer, og få disse lest inn og bokført direkte i Orion. 

For å ta i bruk import av EHF fakturaer kreves det at det registreres org. nummer på aktuelle 
leverandører. Videre må det registreres kostnadskonto på aktuelle leverandører. 



Egen bilagsnummerserie (99) skal opprettes under: Ajourhold | Bilagsnummerserie 
NB! Skal være serie nr. 99 

  

Kort beskrivelse av rutinen: 

Valget finnes under: Fil | Import/Eksport | Import av EHF-Fakturaer til dagbok 

 

Klikk knappen: Vis EHF-fakturaer 

 



 

Dobbeltklikk på linje i bildet for å åpne EHF fakturaen 

Fakturaen leses og vises i dette bildet.  

 Originaldokumentet kan åpnes og skrives ut ved å klikke på knappen: Se dokument 
 Klikk knappen: Oppdater dagbok for å lese inn faktura til dagbok   

 

  

Der hvor vi har lest inn EHF Fakturaer kan vi også gjøre oppslag på originaldokumentet i Orion. Klikk 
knappen som vist under, og originaldokumentet åpnes.  

Dette gjelder foreløpig i Forespørsel Bokføringsspesifikasjon, Reskontro- og Årsreskontroposter. 

        



 

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å ta i bruk automatisk innlesning av EHF fakturaer i 
Orion! 

Mulig å sanere poster som er betalt for sent 

Saneringsrutinen i Orion sanerer i utgangspunktet alle poster som har riktig ref. nummer, og er betalt 
til forfall. Ved å hake av i boksen: Sanere poster som er betalt etter forfall saneres alle poster med 
riktig ref. nummer. 

  

Nytt valg i bilagsregistrering: 

Det er laget et nytt valg i bilagsregistrering i listboks for bilagsnummerserier.  Det heter «0 – Åpen» 
og benyttes når du ikke bruker bestemte bilagsnummerserier.  Her kan bilagsnummer endres. 

 

  

 

 



Nyheter i Orion versjon 5.9 – faktura 

Faktura- og ordreregistrering 

Det er laget mulighet for å kopiere ordre og faktura. Klikk på knappen som vist under. 

 

Velg fra – til dato du ønsker å søke i. 

 

Velg fakturaen du ønsker å kopiere fra. Klikk kopier linjer. 

Du kan også kopiere fakturalinjer fra fakturaer på kunden i valget: Ajourhold | 

Kunder/leverandører. 

Gå inn på kunden – Klikke på knappen: Oppdaterte fakturaer 

 

 

 



Dobbeltklikk for å åpne faktura. 

 

Klikk på knappen: Kopier til faktura 

Ny eksport til Axia frakt: 

Det er mulighet for eksport av fil til Axia frakt for de som ønsker å benytte dette 

Fjerne slettede ordre 

Nytt valg for å fjerne alle gamle slette ordre finne under: Ordre | Fjern slettede ordre 

 

Ny rutine for sending av ordre/faktura på epost (mailalert): 

Flere internettleverandører har nå krav om ekstra sikkerhet (kryptering) ifbm sending av e-post. Vi 

har derfor laget en ny rutine for sending av epost som har dette innebygget. Ta kontakt med oss 

dersom dere skulle ha behov for å endre oppsett av epostsending så hjelper vi med dette. 

 


