
  
  
  

Nyheter 2021.3 

Denne versjonen av Revisjon har versjonsnummer 2021.3. Forrige versjon var nummer 2021.2   
 
Brukere av ProHosting får denne oppdateringen automatisk installert. 
Øvrige brukere kan hente oppdateringen her. 
 
VIKTIG INFO: For brukere som også benytter programvaren Byrå, er det viktig at Byrå oppdateres til 
versjon 2021.1 før man oppdaterer Revisjon til 2021.3. 
 

Eieropplysninger – nytt oppsett og forbindelse til Byrå 
Filer som er opprettet med forbindelse til Byrå vil bli synkronisert med eieropplysninger i Byrå. For å 

unngå duplikater blir eksisterende oppføringer synkronisert basert på organisasjonsnummer og 

personnummer i feltene legale eier og reelle rettighetshavere. Etter førstegangs synkronisering skal 

brukere av Byrå benytte Rediger rolle i Byrå til å registrere endringer på eiersiden. 

 

Endringer i handlingsbanken - Oppdatering av regnskapspåstander 
Vi anbefaler alle å oppdatere handlingsbanken årlig. For enkelte eldre filer, kan det også være 

hensiktsmessig å oppdatere linjeinndelingen. Det er en fordel om dette gjøres i forbindelse med 

overgang til nytt år, da en fullstendig oppdatering nullstiller Vesentlighet og risikovurdering. Videre er 

det viktig å ha riktige regnskapspåstander tilknyttet de enkelte handlingene. Dersom man ikke har 

oppdatert handlingsbanken på noen år, er det en risiko for at går glipp av endringer i ISA 

standardene. 

Valg 1 – Metode som benyttes i forbindelse med overgang til nytt regnskapsår, og før man kommer til 

Vesentlighet og risikovurdering: 

• Guide for valg av maler => Fjern haken Behold nåværende linjeinndeling 

o Ny/samme linjeinndeling velges med nedtrekks menyen. 

• Velg en Wolters Kluwer mal under Handlingsbank 

• Dokumentmaler oppdateres ved å fjerne haken ved Behold valgt mal. 

https://support.wolterskluwer.no/nedlastinger
https://wolterskluwer.dk/opdateringer/revision


 

Vær obs på at oppdatering av linjeinndeling kan kreve ny gjennomgang mtp. klassifisering da 

kontointervaller ikke oppdateres. 

 

Valg 2 – Metode som benyttes for å oppdatere regnskapspåstandene i handlingsbanken uten å slette 

egne opprettede handlinger: 

• Trykk på Vis handlingsbank 

• Klikk på Oppdater. Regnskapspåstandene oppdateres automatisk i bakgrunnen, og det nye 

dialogvinduet kan lukkes. 

• Alternativ - Om ønskelig kan man fra dialogvinduet oppdatere handlingene fra til ny 

handlingsbank tilsvarende effekt som Valg 1, men kan velge dette for hver enkelt 

handling/område. Egenopprettede handlinger blir bevart, men dersom man har gjort 

justeringer på de innebygde standardhandlingene vil disse bli erstattet. 



 

 

 

 

Diverse mindre oppdateringer og endringer 

- Av sikkerhetsmessige årsaker skal maler og midlertidige filer omdirigeres til mappen 

C:\\Appdata\\Activeusers\ dersom annet område ikke er valgt med MASTER 

pålogging. 

- Programkontrollen skal nå varsle om at alle regnskapspåstander registrert på en 

særskilt risiko, blir tilknyttet en eller flere handlinger som dekker påstandene. 

- Det er rettet en feil i automatikken under vesentlighet- og risikovurdering. Ved 

registrering av særskilt risiko ble ikke alle tilhørende regnskapspåstander satt til Høy 

iboende risiko på den respektive regnskapslinjen. 

- Automatisk sikkerhetskopi gjennomføres nå i bakgrunnen basert på valgt tidsintervall 

under innstillinger, og skal i liten grad forstyrre brukeren som tar opp igjen 

programmet etter en lengre pause. 

- Det er nå mulig på brukernivå å ha forskjellige preferanser ifht. om veiledningstekst 

skal skjules samtidig som at tilknyttede konti vises på regnskapsområdet. Det kan 

også være motsatt, og Revisjon husker brukerens siste valg. 

- Lisenshåndtereren er oppdatert til versjon 3.1, som installeres sammen med Revisjon 

2021.3. 


