Nova Release Information
I nedenstående skema kan du læse om seneste version samt tidligere versioner, og derved danne
dig et billede af, hvilke forbedringer og ny funktionalitet du får, når du opdaterer Nova.
For en komplet liste over alle ændringer, herunder fejlrettelser og bugfixes henvises til
versionshistorikken.
Du finder en angivelse af, hvilken version din Nova klient er ved at klikke på ”Hjælp” og ”Om Nova”.
Du kan bestille en opdatering via: software@canon.dk eller ringe på 72 301 401.

Release november 2020 – Version 2020.R1
Dato

Version

Funktionalitet

Beskrivelse

nov20

4.1

Dynamics Nav. Dynamics
365 Business Central
integration via API

Nova understøtter nu API-integration til Dynamics Nav. Dynamics 365
Business Central. Via AL-extensions understøtter Nova fuld integration af
purchase invoice og purchase credit memo.

nov20

4.1

Uniconta integration
understøttet via API

Nova understøtter nu API integration til Uniconta.

nov20

4.1

Tildel bilag til en gruppe i
stedet for en enkelt
bruger

Funktionen lader bogholder tildele et bilag til en hel gruppe i stedet for
en enkelt person. Det er synligt i indbakken for alle brugere i gruppen,
indtil én af brugerne vælger at håndtere det.

nov20

4.1

”Skift selskab” genvejstast

Det er nu muligt at skifte selskab i Nova ved brug af en genvejstast.

nov20

4.1

Advarsel ved arkivering
af afvist bilag

Advarsels pop-up ved arkivering af et afvist bilag fra ’Afvist’-mappen.

nov20

4.1

Hurtigsøg på feltværdi

Brugeren kan højreklikke på et felt i listevisningen og vælge ”Søg”,
hvorefter der udføres en søgning på værdien af feltet.

nov20

4.1

Auto-omdeling

Det er nu muligt at importere et bilag til Nova og sende det direkte til
godkendelse eller som godkendt og færdigbehandlet. Det kræver et
system eller en logik foran Nova, som definerer dette.

nov20

4.1

Udvidet dimensionsstyring

Det er nu muligt at lave brugerspecifik dimensionsstyring på op til fire
konti/dimensioner.

nov20

4.1

Nova login pop-up

Nova login pop-up understøtter nu flere sprog

nov20

4.1

”Gem kontering” funktion

Det er nu muligt at gemme konteringen, så brugeren ikke mister
konteringslinjerne, hvis han/hun f.eks. bliver forstyrret under registreringen.

nov20

4.1

Smart sletning af bruger
(overdragelse).

Det er blevet nemmere at slette en bruger og bestemme, hvad der skal
ske med brugerens bilag/hvem der evt. skal tage over. Følgende
parametre kan overføres til en ny bruger: brugerens rolle,

gruppetilhørsforhold, brugerindstillinger, konteringsskabeloner og
notifikationer.
nov20

4.1

OioUBL layout
(kundetilpasset)

Det er nu muligt at tilpasse, hvilke informationer fra OioUBL filen der vises i
selve fakturabilledet.

nov20

4.1

Expense – central
håndtering af match af
korttransaktioner

Det er nu muligt at matche korttransaktioner fra centralt hold. Bogholder
kan vælge en bruger, se alle kort og transaktioner for denne bruger samt
matche disse med brugerens udlægskvitteringer.

nov20

4.1

Expense – anvend
kontoudtog data til
registrering

Det er nu muligt at udfylde påkrævet metadata med kontoudtog data,
når udlæg matches med kontoudtog. På denne måde slipper brugeren
for at indtaste disse data.

nov20

4.1

Opdatering af ERPsystemet når et bilag
slettes eller flyttes til preregistreringen

Med denne funktion undgås det at have ”døde links” mellem ERPsystemet og Nova. Funktionen kræver, at integrationen mellem Nova og
ERP-systemet tilpasses.

nov20

4.1

Flerbruger funktion i preregistreringen

Nu kan flere bogholdere arbejde samtidig i pre-registrering i samme
selskab. Når brugeren vælger en faktura og begynder at registrere, låses
fakturaen for redigering for andre brugere.

nov20

4.1

Drag and drop-funktion
for vedhæftninger

Det er nu muligt at tilføje vedhæftninger/bilag til en faktura i Nova ved
brug af drag and drop. Dermed er det endnu nemmere at tilknytte
relevante dokumenter til en faktura/kreditnota i Nova.

nov20

4.1

Nyt ikon i listevisningen –
”kommentar tilføjet”

En blyant i listevisningen viser, om der er angivet en kommentar på
bilaget enten som notat eller i forbindelse med en kommentar under en
handling. F.eks. Omdel eller Udsæt.

nov20

4.1

Nova Mobile - håndtering
af negative beløb

Det er nu muligt at godkende en faktura med et negativt beløb i Nova
Mobile

nov20

4.1

Dublet kontrol på tværs
af forskellige bilagstyper

Det er nu muligt at lave dubletkontrol på tværs af forskellige bilagstyper
på udvalgte felter.

nov20

4.1

Kombinér to bilag til ét
bilag

Muligheden for at kombinere to bilag til ét enkelt bilag kan nu anvendes
på samme foldere som ”Marker for vedhæftning”.

nov20

4.1

Tøm-papirkurv-funktion

Det er nu muligt at slette alle bilag i papirkurven i én handling.

nov20

4.1

Genvejstast til
konteringsvindue

Det er nu muligt at anvende en genvejstast for at aktivere
konteringsvinduet

nov20

4.1

Gendan bilag fra
papirkurven

Det er nu muligt at gendanne en faktura fra papirkurven.

nov20

4.1

Validering af datofelter

Det er nu muligt at lave validering af datofelter, så risikoen for tastefejl
minimeres. F.eks. vil brugeren blive advaret, hvis en dato ikke er inden for
plus/minus x dage.

nov20

4.1

Ingen separat OCRinstallation påkrævet

Det er nu muligt at lave en søgning i dokumentindholdet integreret i
Nova PC-klienten. Det kræver ikke yderligere installation.

nov20

4.1

Justering af feltindhold
(højre-/venstrestillet).

Mulighed for at tilpasse om data skal højre- eller venstrestilles på felt
niveau.

nov20

4.1

Expense - Papirkurv tilføjet

Papirkurv funktionen er nu tilføjet til Expense-modulet

nov20

4.1

Expense – central
administration af
kontoudtog

Det er nu muligt at slette alle eller udvalgte kontoudtog på tværs af
brugere

Nov20

4.1

Auto-omdeling,
automatisering af
fakturamatch som ekstra
tilbehør med IRISXtract.

Auto-omdeling, der gør det muligt med Canons IRIS Xtraxt løsning,
tilbehør til Nova, at automatisere fakturamatch mod indkøb i ERP
systemet, sætte bilags status til godkendt/færdigbehandlet i Nova og
klar til bogføring i bogføringskladde.

Release marts 2019 – Version 2019.R1
Dato

Version

Funktionalitet

Beskrivelse

marts19

4.0

Nova mobile –
selskabsnavn nu synligt

For de virksomheder, der kører med flere selskaber i deres Nova-løsning,
er det nu muligt at se selskabsnavn på begge Nova Mobile til fakturaer
og udlæg.

marts19

4.0

Expense – standard
kreditkort

Det er nu muligt at vælge, hvilket kreditkort der skal være standardkreditkortet for den enkelte bruger under Brugerdetaljer.

marts19

4.0

Expense – upload af flere
kvitteringer samtidig (PCklienten)

Denne funktion lader brugeren vælge flere filer ad gangen i Nova PCklienten, hvorefter de kan uploades til Expense. Herefter kan brugeren
udfylde de nødvendige data.

marts19

4.0

Expense – forbedret
hastighed ved upload af
billede

Tiden, det tager at sende et billede af en kvittering til Nova, er forbedret.
Dette er gjort ved at komprimere billedet, inden det sendes og lade
serveren lave den nødvendige konvertering. Derudover viser vi nu et
proces-ikon, så brugeren kan se, at afsendelsen er i gang.

marts19

4.0

Expense – udvidede
printmuligheder

Det er nu muligt at udskrive et udlæg med metadata og historik.

marts19

4.0

Ny workflow variant:
Standard workflow L2+

Dette workflow sikrer, at der altid skal være minimum to personers
godkendelse på et bilag. Dette gøres ved at se bort fra
beløbsmaksimum for den første godkender og derved altid sende
bilaget videre til dennes chef-gruppe. Bogholder adviseres, hvis valgte
godkender ikke har en godkender-gruppe.

marts19

4.0

Filter på datofelter

Datofelter er nu en del af filtersøgning og brugertilpassede notifikationer

marts19

4.0

Decimaler i beløbsfelter

Ubegrænset antal decimaler i beløbsfelter er nu understøttet

marts19

4.0

Forbedringer i Nova
mobile

Diverse forbedringer omkring rette i konteringsdata og forbindelse til
server

marts19

4.0

Expense – import af
korttransaktioner

Skabelonen til at importere korttransaktioner supporterer nu muligheden
for at skippe kolonner, hvilket betyder, at man ikke behøver at tilpasse
CSV-filen, før den importeres. Desuden vises linjer, der ikke kunne
indlæses.

marts19

4.0

Expense - viewer

Der er nu muligt at kalde Nova Viewer fra ERP og få vist udlæg

marts19

4.0

Kontering - restbeløb

I konteringsvinduet vises nu det resterende beløb, der mangler at blive
konteret.

marts19

4.0

Dashboard (udvidet)

Nova-dashboard giver et overblik over organisationens bilag og
procestiden for disse. Det er nu muligt at vende sorteringsrækkefølgen
for ”Gennemsnitlig godkendelsestid” samt eksportere samtlige data til
Excel for videre analyse.

marts19

4.0

Brugerdefineret
notifikationer (udvidet)

Brugerdefineret notifikationer gør det muligt at overvåge bilagene ud fra
selvopsatte kriterier. Udvalgte brugere får en mappe, hvor bilag, der
opfylder kriterierne, er at finde samt mulighed for at modtage en mail,
for hver gang et bilag opfylder kriteriet. Det er nu muligt at administrere
disse notifikationer på tværs af brugere med ”Admin”-rettighed.

marts19

4.0

Ny brugerrettighed
tilføjet: ”Rediger kontering
i flow”

Denne rettighed kan tildeles en bruger/rolle og giver mulighed for at
redigere konteringslinjer, efter at bilaget er sendt til godkendelse eller er
et i flow.

marts19

4.0

Performance
optimeringer

.Net 4.7 introducerede diverse udfordringer med performance herunder
ved wild card-søgning, global search på datoer og beløb, hastighed
ved godkendelse, listevisningsfunktionen og indlæsning af metadata.
Disse udfordringer er udbedret, og performance er generelt forbedret.
Derudover er håndtering af bilag med mange sider optimeret
(væsentligt lavere RAM-forbrug).

marts19

4.0

Importer konteringslinjer
fra ERP (udvidet)

Der er nu en mulighed at importere linjer fra ERP til konteringslinjer i Nova,
hvor man kan vælge, hvilke ERP-linjer der ønskes importeret i en pop-up.
Endvidere får man mulighed for at vælge, om linjer fra ERP skal erstattes
eller tilføjes i eksisterende konteringslinjer i Nova. Det minimerer
indtastning og fejl. Det kan også anvendes af en almindelig bruger i
flow. Mulighed for dubletkontrol.

Release maj 2018 – Version 2018.R2
Dato

Version

Funktionalitet

Beskrivelse

maj18

4.0

Nova Mobile: Mine
grupper tilføjet

Nu kan man tilgå ”Mine grupper” via mobilapplikationen og på den
måde tilgå de bilag, der ligger hos de medarbejdere, man har ansvar
for i Nova. Man kan også godkende med funktionen ”på vegne af” en
bruger.

maj18

4.0

Søge i teksten på en
kvittering i Nova Expense

Det er nu muligt at søge i teksten på en kvittering i Nova Expense

maj18

4.0

Avanceret søgning i
Nova Expense

Det er nu muligt at lave avancerede søgninger i Nova Expense på lige
fod med søgning i Nova Invoice.

maj18

4.0

Auto-arkivering i Nova
Expense

Der oprettes nu automatisk arkivfoldere, der følger det finansielle år for
virksomheden

maj18

4.0

’Multi company’
understøttelse i Nova
Mobile

Nu understøtter Nova Mobile ’multi company’, hvilket betyder, at de
virksomheder, der har flere selskaber i deres Nova løsning, også kan
anvende Nova Mobile-applikationen til at tilgå deres bilag på farten.

maj18

4.0

Smart kontering

Denne feature gør det muligt at anvende en tidligere kontering eller en
konteringsskabelon som standard på fremtidige fakturaer fra en given
kreditor. Når ”standard”-funktionen aktiveres, indsættes konteringen

automatisk, såfremt brugeren har rettigheder til at kontere. Dette letter
behandlingen af ”kendte” fakturaer væsentligt.
maj18

4.0

Kopier konteringsfelt eller
konteringslinje

Denne funktion lader brugeren kopiere et konteringsfelt eller en hel
konteringslinje ved brug af en genvejstast ALT+F8 og ALT+F9.

maj18

4.0

Optimering af
godkendelsesvinduet

Hvis der mangler kontering, så er konteringslinjen automatisk valgt. Hvis
konteringen er færdig, så er kommentarfeltet automatisk valgt.

maj18

4.0

Mapping af
kreditkorttransaktioner

Denne feature understøtter, at Nova Expense kan håndtere import af
forskellige kreditkorttransaktionsfiler (.csv) og på den måde understøtte
de forskellige kortudbydere.

maj18

4.0

Standardgodkender pr.
bilagstype

Det er nu muligt at angive en standardgodkender pr. bilagstype.

maj18

4.0

Håndtering af pdf-filer i
Nova Expense

Da det er muligt at uploade kvitteringer i Nova Expense, sørger denne
funktion for at konvertere pdf-filer til Nova standardformat (TIFF).

maj18

4.0

Nova Expense global
transaktionsliste

Denne feature lader brugere med rettigheden ’Udlægs Admin’
håndtere kreditkorttransaktioner og matche disse med udlæg på vegne
af den enkelte bruger.

Release september 2017 – Version 2018.R1
Dato

Version

Funktionalitet

Beskrivelse

sepj17

4.0

Nyt Nova Expense modul

Dette modul til Nova lader medarbejderne tage et billede af en
kvittering via en mobilapp, angive påkrævet data så som beløb, valuta,
projektnummer mv. og sende til godkendelse. Nova Expense integrerer
problemfrit med Nova fakturahåndtering og kan også køre uafhængigt
af Nova Invoice.
Nova Expense sætter en stopper for papirnusseriet og de manuelle
rutiner omkring udlægshåndtering, effektiviserer bogholderiet og sikrer
kontrol hos såvel medarbejder som virksomhed.

sepj17

4.0

Nova Expense Mobile
app

Nova Expense Mobile app er en webapplikation, der lader Novabrugeren tage et billede af sine udlæg og indtaste de påkrævede
data, før bilaget sendes direkte til godkendelse hos de ansvarlige i
virksomheden. Expense Mobile app er inkluderet i Expense modulet.

sepj17

4.0

Automatisk angivelse af
godkender ved delvis
godkendelse

Hvis den første godkender ikke kan godkende alle linjer i konteringen, vil
chef-godkenderen nu automatisk blive sat på, hvilket letter processen
for den første godkender.

sepj17

4.0

Det er nu muligt at inkludere alle bilag uanset filtype som vedhæftninger
til en e-mail.

sepj17

4.0

Vedhæftninger, som ikke
er PDF-format, kan nu
sendes via e-mail
Adhoc workflow L3
ændring

På level 3 i adhoc-workflowet vil brugerens max beløb i standardworkflow blive anvendt til at bestemme, om brugerens chef skal
godkende bilaget.

Release februar 2017 - Version 3.6.0
Dato

Version

Funktionalitet

Beskrivelse

feb17

3.6

Dimensions feature

Denne feature gør det muligt at definere specifikke dimensioner for
bestemte felter baseret på brugerens individuelle rettigheder.

feb17

3.6

AdHoc workflow Adv
Level 3 – Level n

Dette er en udbygning til det eksisterende Ad hoc workflow i Nova. Det
muliggør et tredje level i godkendelsesflowet.
Når level 2 godkenderen har godkendt så anvendes Ad hoc max
beløbet til at tildele level 3 godkenderen, som er Chef for level 2
brugeren i Standard workflowet. Herefter kan flowet sættes op til at
fortsætte i Standard workflowet indtil beløbmax ikke er overskredet eller
til at slutte efter level 3 har godkendt.

feb17

3.6

Marker område i bilaget
og indlæs tekst i felt

For let pre-registrering i af data muliggør denne feature at markere et
område i bilaget hvorefter tekstindholdet i området læses ind i det
markerede felt.

feb17

3.6

Nyt modul: Mobil
godkendelse

Dette betalbare modul består af en HTML5 app, der gør det muligt at
godkende bilag via iOS (iPhone og iPad) og Android enheder (Safari og
Chrome). Det er endvidere muligt at kontere (kræver
konteringsmodulet)!

feb17

3.6

Nova Viewer: Scroll for at
bladre

Nu kan man scrolle I bilaget for at bladre til næste side I stedet for at
skulle bruge viewer værktøjslinjen.

feb17

3.6

Share to Sharepoint 365

Nova understøtter naturligvis deling til 365 og det er nu muligt også at
vælge at bilaget skal deles som en PDF.

feb17

3.6

Info om aktive brugere

Det er nu muligt at se hvor mange brugere der er logget ind i Nova samt
hvem disse brugere er.

feb17

3.6

Auto log af option

Under “Mine indstillinger” er der tilføjet en ekstra indstilling som hedder
“Auto log off”. Denne feature vil hvis den aktiveres logge brugeren af
Nova, hvis brugeren har været inaktiv I x minutter. Som standard er det
15 minutter men dette kan defineres centralt i Nova Admin Tool.

feb17

3.6

Kombinér bilag i Pre Reg

Denne feature lader brugeren samle to bilag i ét, i Pre-registrering.

feb17

3.6

Gem bilag, data og
vedhæftninger som én
PDF

Denne feature giver same muligheder, som man har, når man sender en
e-mail fra Nova. Dvs. at samle bilag, vedhæftninger, metadata mm. I en
samlet PDF. Brugeren vil blive bedt om at definere rækkefølgen af
elementerne samt hvor PDF filen skal gemmes lokalt.

feb17

3.6

Send e-mail: Advarsel hvis
blankt filnavn

Hvis filnavn ikke angives vil en pop-up advare brugeren at
vedhæftningen ikke vil blive sendt med, medmindre brugeren husker at
navngive denne.

feb17

3.6

"Send e-mail", "Send"
genvejstast

Det er nu muligt at definer en genvejstast for “Afsend” handlingen I email vinduet.

feb17

3.6

{Company} variabel for
E-mail notifikation

Ligesom {0} anvendes til at angive antal bilag den enkelte burger har I
sin Indbakke, så vil {Company} nu angive hvilket selskab emailnotifikationen relaterer sig til.

feb17

3.6

Ved beregning i
konteringsfelter kan man
nu scrolle

Hvis beregningen overstiger længden af konteringsfeltet vil det nu være
muligt at se hele beregningen via en scroll funktionalitet.

feb17

3.6

Udvidet AD synkronisering

Adresserer synkroniseringsproblematikken op imod Office 365.

feb17

3.6

Understøttelse af AD
Nested Groups

Med denne udvidelse af AD synkroniseringen vil brugere i grupper under
den valgte synkroniseringsgruppe (nested groups) blive medtaget i
synkroniseringen.

feb17

3.6

Notifikation ved fejl under
import af bilag til Nova

Der er nu tilføjet en brugerrettighed som kan sættes pr. bruger, som
sender en fejlbesked via e-mail hvis der er opstået en fejl under import af
bilag til Nova.

feb17

3.6

Genvejstast til at vende
tilbage til metadata
visning

På opfordring af vores brugere har vi lavet muligheden for at definere en
genvejstast til at vende tilbage til metadata visningen, således at man
undgår at anvende musen under registreringen.

feb17

3.6

Udvidet oversigt over
brugerdetaljer

Vi har udvidet brugerdetaljer oversigten til bl.a. at inkludere max beløb
for Standard og Ad Hoc workflow, som kan redigeres uden at skulle ind
på den enkelte bruger. Ligeledes er det nu muligt at se seneste log-in
tidspunkt for den enkelte bruger.

feb17

3.6

Afvis tilbage til tidligere
godkender

Hvis man ikke er første godkender, har man nu valgmuligheden for enten
at afvise tilbage til første godkender eller afvise tilbage til bogholderiet
(Afvist folderen).

feb17

3.6

Optimering af
konteringsskabeloner

Når brugeren vælger at lave en konteringsskabelon, er der nu tre typer
at vælge imellem:
1) Standard: konteringslinjerne gemmes uden beløb.
2) Procent: Konteringslinjerne gemmes med en procentuel fordeling op
imod totalbeløbet, som vil blive anvendt fremadrettet.
3) Fast: Her gemmes beløbet på de enkelte konteringslinjer og dette
anvendes fremadrettet uanset total beløb på fakturaen.

feb17

3.6

Default indstilling for
listevisningen

Nu er det muligt at sætte en standard op for hvilke felter og rækkefølge
af samme Listevisningen skal indeholde. Denne funktion er integreret i
”Standard visning” funktionen i Nova.

feb17

3.6

Mail sendt fra Nova
gemmes som
vedhæftning på bilaget I
Nova

Nu vil alle e-mails sendt fra Nova blive tilføjet som en vedhæftning på
det relaterede bilag i Nova for fuld dokumentation af korrespondancen
vedr. et bilag samt let genfinding af samme.

feb17

3.6

Mulighed for
dimensionsstyring på
brugerniveau

For de kunder der ikke i dag anvender dimensionsstyring er det nu muligt
at anvende to indbyggede dimensionsfelter til at indføre
dimensionsstyring i Nova. De to dimensionsfelter administreres under
”Brugerdetaljer”.

feb17

3.6

Optimering af XML import
ved genstart

Vi har optimeret processen omkring import til Nova i forhold til at
minimere risikoen for fejl, hvis importservicen lukker ned u-planlagt.

feb17

3.6

Angivelse af Total

Det er nu muligt at angive hvilket beløbsfelt, der skal anvendes som Total
for flow og kontering.

Release august 2015 - Version 3.5.0
Dato

Version

Funktionalitet

Beskrivelse

aug15

3.5.0

Papirkurv funktion

Denne funktion gemmer slettede bilag i en papirkurv i Nova.

aug15

3.5.0

Eksporter data til Excel

Nu kan du eksportere en hvilken som helst liste i Nova til Excel.

aug15

3.5.0

Gem søgninger

Gem de søgninger du ofte anvender for hurtig fremfinding af bialg, der
opfylder et bestemt sæt af parametre.

aug15

3.5.0

E-mail specialafsendelse

Med denne funktion kan du sende et bilag via e-mail, med metadata,
kontering, historik og udvalgte vedhæftninger som én samlet PDF. Du
bestemmer selv rækkefølgen af de enkelte sider. En god funktion til de
brugere, der f.eks. skal afrapportere på bilagsniveau.

aug15

3.5.0

Udvidet print

Med den udvidede printfunktion kan du vælge at udskrive Bilaget,
Historik, Metadata og Kontering.

aug15

3.5.0

Notifikationer: OG / ELLER
regel tilføjet

Det er nu muligt at lave fuldstændig fleksible notifikationer på baggrund
af et ubegrænset antal parametre samt brug af OG / ELLER regler. F.eks.
kanman sætte en bruger op til at modtage en notifikation (og have en
mappe i Nova), når I har modtaget en faktura fra Leverandør A ELLER
Leverandør B ELLER Leverandør C OG beløbet er større end X kr.

aug15

3.5.0

Notifikationer: "Godkendt
på vegne af mig" regel
tilføjet

Det er nu muligt at sætte en regel baseret på "Godkendt på vegne af
mig" regel.

aug15

3.5.0

Søgning i Notifikationer

Det er nu muligt at søge i Notifikationsmapperne

aug15

3.5.0

Flere selskaber / multi
companies

Nu kan vi tilbyde at køre flere selskaber i samme Nova løsning med
"lukkede skodder" mellem selskaber og brugere. Det er muligt at give
udvalgte brugere adgang til flere selskaber.

aug15

3.5.0

Ny genvejstast til at
oprette konteringslinjer

Nu kan du oprette en ny konterinsglinje med tasteturet. Du kan selv
definere hvilken tastekombination, der skal anvendes.

aug15

3.5.0

Udskriv og print flere bilag
i én handling.

Ved at holde "Ctrl" tasten nede kan du vælge flere bilag i listen, og
derefter e-maile eller udskrive disse i én handling.

aug15

3.5.0

Angiv beløbsgrænse for
alle medlemmer af en
gruppe

Nu kan du angive et beløbsmaksimum for en hel gruppe, hvorved hver
enkelt bruger i gruppen får tildelt dette beløbsmaksimum.

aug15

3.5.0

Nye bilag fremtoner med
fed skrift

For at tydeliggøre hvilke bilag, der er nye i Indbakken, fremhæves de
nye bilag med fed skrift, indtil de er blevet aktiveret.

aug15

3.5.0

Performance
optimeringer

Der er lavet forbedringer, hvor det er lykkedes at sænke CPU forbruget
markant.

aug15

3.5.0

Viewer menuen flyttet fra
billedet

Vi har flyttet viewer menuen (zoom, skift side etc.) væk fra at ligge øverst
oveni billedet til at ligge lige over i stedet.

aug15

3.5.0

Logning af Administrator
ændringer

Nu logges alle ændringer fortaget under Administrator funktionen i Nova
klienten i en Administrator log i Nova.

aug15

3.5.0

Information om bruger og
selskab synligt i klienten.

I øverste højre hjørne af Nova klienten kan man nu se, hvilken bruger der
er logget på samt hvilket selskab brugeren er på.

Release oktober 2014 - Version 3.3.2
Dato

Version

Funktionalitet

Beskrivelse

okt-14

3.3.2

Dashboard

Giver brugere med rettighed muligheden for hurtigt at generere et
overblik / en rapport over hvor mange fakturaer / hvor mange penge
der er til godkendelse. Derudover giver funktionen brugeren mulighed for
hurtigt at sende en påmindelse til alle eller udvalgte brugere med
indhold i deres indbakke. Det er også muligt at se hvornår bilag bliver
godkendt ift. tidspunkt og ugedag samt se den beregnede
gennemsnitlige godkendelsestid for en given periode.

okt-14

3.3.2

Wildcardsøgning i
opslagsfelter

I rullelister kan man nu aktivere wildcard søgning, således at hvis
brugeren taster "hus" i feltet, vil rullelisten vise alle værdier indeholdende
"hus", F.eks. ”varehus”, ”drivhus”, ”sommerhus” osv. Denne funktion kan
slås til pr rullelistefelt.

okt-14

3.3.2

Ny rettighed: Controller
funktion

"På vegne af" giver brugeren mulighed for at udføre handlinger på
vegne af en anden bruger. Med denne rettighed kan du styre, hvis f.eks..
en chef bruger eller bogholder skal kunne udføre handlinger som f.eks.
”Godkend” på vegne af en anden bruger.
Kan også bruges til en Controller funktion, som skal have adgang til alle
bilag men som ikke skal have mulighed for at godkende disse.

okt-14

3.3.2

Udvidet søgning efter
bilag

Man har nu mulighed for at kombinere flere søgeord i det normale
søgefelt i Nova. F.eks. et serienummer eller et varenummer. Denne
udvidede søgefunktion giver brugeren mulighed for at søge efter flere
ord i samme søgning. F.eks. "streng1" & "streng2" | "Streng3"

okt-14

3.3.2

Vedligehold
betalingskoder i Nova

Ligesom funktionen Valuta i Nova klienten muliggør giver denne funktion
kunderne mulighed for at vedligeholde de betalingskoder der er
defineret i ERP systemet, i tilfælde af at der kommer nye til etc. uden at
det kræver assistance fra /Canon. Eksempel på en betalingskode kunne
være "LB.30DG", som er + 30 dage.

okt-14

3.3.2

Opdater alle
opslagsfelter i listen med
ét klik

Denne funktion giver brugeren mulighed for at opdatere alle
opslagsfelter i preregistreringslisten. Specielt for kunder, der anvender en
data-afløftnings-løsning / OCR løsning foran Nova kan det være
nødvendigt at klikke på hver enkelt bilag i Preregistreringslisten før opslag
til ERP udføres i Nova. Med denne funktion kan det klares med et enkelt
klik for samtlige bilag.

okt-14

3.3.2

Udvidelse af
brugerdefineret
notifikationer

Det er nu muligt at definere notifikationer på baggrund af samtlige
metadatafelter og konteringsfelter i Nova. Anvendelse af
brugerdefineret notifikationer: Man kan f.eks. få Nova til at sende en
mail til ”Direktøren” hvis en bestemt leverandør sender en faktura over
500.000 kr. Man kan også oprette en mappe for en given bruger, der
viser samtlige bilag fra en given leverandør.

okt-14

3.3.2

Daglig e-mail: Udvidet
funktionalitet

Mulighed for at sende flere e-mails hver dag og/eller ikke sende ”rykker
e-mail” i weekenden.

okt-14

3.3.2

Ny rettighed: Rediger
data i "Godkendt"status

Vi har mulighed for at deaktivere automatisk eksport til økonomisystemet,
når bilaget er godkendt. Nogle kunder vil gerne være i stand til at
redigere konteringen og metadata, før de manuelt arkiverer bilaget,
hvorefter det flyttes til Fuldførte og eksporteres til økonomisystemet.

okt-14

3.3.2

Nova Viewer forbedringer

Tidligere, når brugeren anvendte to skærme i Nova klienten og
Vieweren, huskede Nova ikke opsætningen, hvilket betød at brugeren
skulle genopsætte visningen, hver gang hun/han logger på. Dette er
udbedret.
Når Nova Viewer kaldes fra økonomisystemet, men der ikke eksisterer et
tilhørende bilag i Nova, så vises det seneste billede / bilag. Det er nu
blank, således at brugeren ved, at Nova ikke fandt bilaget.
Til sidst har vi ændret Nova Viewer ikonet så det er forskelligt fra Nova
klient ikonet.

okt-14

3.3.2

Dato funktion udvidet

Indtast "8" i et datofelt og der indskrives automatisk d. 8. i indeværende
måned i indeværende år.

okt-14

3.3.2

Send e-mail billede
layout (bug fix)

Hvis scannet bilag er bredformat (liggende), og du har valgt at sende
det via e-mail (ved hjælp af PDF som filformat) så klippes billedet over.
Dette bug er fikset.

okt-14

3.3.2

Før musen henover tekst
på opslagsfelter

Dette er nyttigt, når godkender ønsker at se navnet på kontoen for et
bestemt kontonummer etc.

okt-14

3.3.2

"Gem som" funktion

Det er nu muligt at gemme et bilag ved at højre klikke på det i listen og
vælge ”Gem som”.

okt-14

3.3.2

Performanceoptimeringer
og bugfixes

Nova er bygget som en dynamisk realtidsløsning som kan tilpasses den
enkelte kundes og brugers behov. Alt afhængigt af den enkelte kundes
krav til f.eks. opslagsfelter vil der være en relativ stor mængde
forespørgsler mellem Nova klienten og Nova serveren. Vi arbejder
konstant på at finde områder, hvor Nova kan optimeres, for at
nedbringe mængden af forespørgsler så Nova ikke kræver mere end
højest nødvendigt af den IT infrastruktur løsningen er en del af. Også i
denne version er der lavet væsentlige forbedringer indenfor
ovenstående.

Release oktober 2013 - Version 3.3.1
Dato

Version

Funktionalitet

Beskrivelse

okt-13

3.3.1

Nyt workflow til f.eks.
projektbilag

Ad hoc workflow giver mulighed for at lave et godkendelsesflow, som
afviger det hierakiske godkendelsesflow. På den måde kan første
godkender vælge anden godkender, eller både første godkender og
anden godkender kan være valgt f.eks. På baggrund af hvilket projekt
bilaget relaterer sig til.

okt-13

3.3.1

Regnefunktion i alle
beløbsfelter (+,-,*,/)

Nu kan man lave en beregning i alle beløbsfelter så man f.eks. Hurtigt
kan beregne en værdi uden at skulle forlade feltet.

okt-13

3.3.1

Hurtigere opslag til
økonomisystemet

Vi har udviklet en synkroniseringsservice, der synkroniserer de enkelte
opslag løbende, for hurtigere opslag til økonomisystemet.

okt-13

3.3.1

Vælg sidenummer og
rotér billedet

I bilagsvisningen kan man nu springe til et ønsket sidenummer, samt
rotere biledet hvis det er scannet ind forkert.

okt-13

3.3.1

Optimeret
brugergrænseflade for
bogholderen

okt-13

3.3.1

Import monitor: Overblik
over dagens post

Det er nu muligt at holde øje med om alle bilag er hentet successfuldt
ind i Nova eller om der er bilag der er fejlet.

okt-13

3.3.1

Kreditnotaer vises med
anden farve

Et kundeønske om at gøre det tydligere for brugeren, når der er tale om
f.eks. En Kreditnota. Vi kan nu give de forskellige bilagstyper forskellige
farver ift. kundens ønske.

okt-13

3.3.1

Performance
optimeringer

Læs mere i versionshistorikken

okt-13

3.3.1

En masse forbedringer og
bug fixes

Læs mere i versionshistorikken

Release april 2013 - Version 3.0.1
Dato

Version

Funktionalitet

Beskrivelse

apr13

3.0.1

Lyn hurtig wildcard
søgning

Nova Wildcard søgning bruger nu cache og SQL server Full-text service
for ekstra hurtig søgning.

apr13

3.0.1

Understøtter XML med
underbilag

Elektroniske bilag OioXML og OioUBL understøttes nu med bilag, således
at f.eks. Utillity statements eller embedded PDF filer importeres til Nova
som vedhæftninger til hovedbilaget.

apr13

3.0.1

Vedhæft dokumenter til
bilag i Nova

Det er nu muligt at vedhæfte dokumenter til bilag i Nova. Der er lavet en
ny visning, der hedder "Vedhæftninger".

apr13

3.0.1

Nova mobile: Tilgå Nova
via mobil/tablet

Det er nu muligt at se dine bilag i Nova på din mobil eller tablet (Android
/ iOS). Du kan se, e-maile og søge i alle de bilag du har rettighed til at se
i Nova.

apr13

3.0.1

Administrer
brugeropsætning via AD

For let brugeropsætning er det nu muligt at definere en given
brugeropsætning i Nova og tilknytte en unik nøgle, som kan tastes i
Active Directory. På den måde skal man ikke konfigurere brugeren i
Nova men blot indtaste den passende nøgle i Ad'et.

apr13

3.0.1

Send bilag via E-mail som
pdf, jpeg eller tiff

Vi har udvidet muligheden for at kunden selv kan vælge hvad
standardformatet skal være, når man sender et bilag fra Novavia e-mail.

apr13

3.0.1

Mere overskuelig
bilagshistorik

Historikken er blevet optimeret i forhold til kundeønsker.

apr13

3.0.1

Optimeret godkendelse
med kontering

Diverse forbedringer i forhold til godkendelse med kontering.

apr13

3.0.1

Diverse performance
optimeringer

Læs mere i versionshistorikken

apr13

3.0.1

Søg i dokumentindhold /
OCR

Har du nogengange haft behov for at søge efter et bestemt bilag ud fra
en tekst i selve bilaget? Det er nu muligt med den nye OCR funktion i
Nova. Alle bilag bliver OCR behandlet, hvorefter de er søgbare i Nova.

Release august 2012 - Version 3
Dato

Version

Funktionalitet

Beskrivelse

aug12

3.0.1

Kæmpe løft i ydeevne

På alle fronter er Nova blevet optimeret i forhold til ydeevne /
performance. Det har givet forbedringer på mellem 20-87 % på de
forskellige parametre, der er målt på.

aug12

3.0.1

Automatisk godkendelse
ud fra metadata

Muliggør automatisk godkendelse ud fra forskellige parametre.

aug12

3.0.1

Dubletkontrol

Sikrer at der ikke oprettes dubletter i Nova.

aug12

3.0.1

Flerskærms understøttelse

En funktion der lader bogholderen dele Nova ud over to skærme, hvor
f.eks. Skaærm 2 anvendes til fuld visning af bilag.

aug12

3.0.1

Arkivmapper ud fra
regnskabsår

Denne funktion opretter automatisk arkivmapper for angivet regnskabsår
og arkiverer bilag herunder.

aug12

3.0.1

Nyt look med flere
tilpasningsmuligheder

Helt nyt og tidssvarende look med udvidede tilpasningsmuligheder.

Ved frigivelse af en ny version af Nova softwaren, vedligeholdes den tidligere version i 6 måneder
fra dato for lancering af ny version, hvorefter Canon ikke er forpligtet til at yde support og
fejlrettelse på den tidligere version. Versioners udløbsdatoer kan altid findes via funktionen ”Hjælp” ”Nova Hjælp” i Nova applikationen, ”Versionshistorik”.

