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STRATO BULLETIN for 1. halvår 2011 
 
Bulletinen beskriver de nyheder og forbedringer fra 1. halvår 2011, som er indeholdt i den nyeste  

STRATO v.3.40.9.0. Opdateringen kan downloades fra internettet.  

 

Fra STRATO vælges menupunktet: 
 

Hjælp 
 Download 

Tryk på Check version 
Tryk på Download 

 
Download kan også udføres fra www.strato.dk ved valg af Support - Downloads. Tryk på NetUpdate. 

 

Opdateringen skal udføres på hver enkelt STRATO arbejdsstation. I TerminalServer-installationer 

udføres opdateringen af den systemansvarlige. Opdateringen vil udskifte Strato3.exe, Strato3.chm, 

InternetSupport.exe og Forum.exe. 

 
Kassekladder - vedhæftede bilag: I de kassekladder, hvor der kan vedhæftes bilag til posterne, kan 

man bruge musens træk/slip-facilitet til at trække filer fra Microsoft stifinder til feltet til vedhæftede 

bilag. 

 
Funktion - Kreditorbetaling - PBS-BS Plus ajourføring - Opret/afmeld betalingsaftale: 
Menupunktet er nyt og erstatter PBS formularen BS 15. Menupunktet anvendes til at oprette og 

afmelde kreditorbetalingsaftaler i PBS Betalingsservice Plus. I forbindelse med oprettelsen kan man 

tilknytte 4 tekstfelter med oplysninger til automatisk registrering af betalinger i STRATOs 

kassekladde. De 4 felter bruges til oplysninger om kontonummer, momskode, ejendomsnummer og 

posteringstekst. 

 
Funktion - Korrespondance: Når man registrerer ny korrespondance, vil STRATO sætte filextension 

på dokumentnavnet, såfremt man ikke selv har anført denne. 

 
Funktion - Korrespondance: Man kan undgå at gå ind i ’Hent ny korresspondance’-vinduet ved i 

stedet at bruge musens træk/slip-facilitet til at trække filer fra Microsoft stifinder til den viste 

korrespondancetabel. Betingelsen er, at filnavnet ikke i forvejen findes i STRATOs scannemappe. 

Ændring af filnavne kan foregå i Microsoft stifinder. 

 
Lejemål - Rente: Kontroldatoen for nulsaldo på restancekontoen har hidtil været den første i 

indeværende måned ved valg af funktionen Hent poster. Kontroldatoen kan nu vælges af brugeren, 

hver gang nævnte funktion udføres. 

 
Lejemål - E-mail: Der kan vedhæftes flere filer. 

 



Lejemål - Boligannonce: Musens træk/slip-facilitet er aktiv ved registrering af billedfiler. Fra 

Microsoft stifinder kan der trækkes billedfiler hen i de 10 billedfilfelter i fanebladet Billeder. 

 
Medlem/venteliste - E-mail: Der kan vedhæftes flere filer. 

 
Der er etableret en ny udviklingslinie i Strato med betegnelsen STRATO v.3.50. Denne linie er baseret 

på databasen Absolute men er funktionsmæssigt identisk med STRATO v.3.40 (med BDE/Paradox-

databasen), som alle nuværende administrationer benytter. Med den nye linie har vi en forøget 

sikkerhed for, at Strato kan installeres på nye endnu ikke kendte Windows platforme. STRATO v.3.50 

er ikke en opdatering til v.3.40 men et alternativ til kommende installationer. De 2 udviklingslinier i 

Strato vil funktionmæssigt forblive ens i en overskuelig årrække. Det skal nævnes, at funktioner i 

v.3.50 generelt vil være langsommere at afvikle end i v.3.40. Såfremt en administration skal omlægges 

fra v.3.40 til 3.50 vil arbejdet blive planlagt og udført af medarbejdere fra EBC products. Den 

omkostning, der er forbundet med en omlægning, vil være bestemt af arbejdets omfang.     

 

FOR ALLE NYHEDER I DENNE BULLETIN GÆLDER, AT DER FINDES YDERLIGERE 

FORKLARING I SKÆRMHJÆLPEN, DER AKTIVERES MED F1. 

 

Forslag til forbedringer af STRATO er velkomne. Send venligst forslagene skriftligt (e-mail: 

ebc@strato.dk). Forslag, der fremsættes telefonisk, kan vi desværre ikke behandle. 


