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STRATO BULLETIN for 1. halvår 2014 
 
Bulletinen beskriver de nyheder og forbedringer fra 1. halvår 2014, som er indeholdt i den nyeste  

STRATO version. Opdateringen kan downloades fra internettet.  

 

Fra STRATO vælges menupunktet: 
 

Hjælp 
 Download 

Tryk på Check version 
Tryk på Download 

 
Download kan også udføres fra http://strato.dk/ alternativt http://stratoweb.dk/ ved valg af Support - 

Downloads. Tryk på NetUpdate for STRATO v.3.40 og NetUpdate35 for STRATO v.3.50. 

 

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

udføres opdateringen af den systemansvarlige. 

 
Word: Brevudskrifterne er gjort hurtigere. Hvis Word helt ekstraordinært ikke udskriver alle de 

bestilte breve, skal man gå ind på Opsætning - Printer og afkrydse ’Kontrolleret print (Word) – 

bruges normalt ikke’. 

 
E-mail: Når man i en menu afkrydser ’Til arkiv’ og sender en vedhæftet fil vil denne fil blive gemt i 

arkivet sammen med mailen. 

 
Hjælp - Fjernkontrol: Vi har indført 2 forskellige fjernkontrolløsninger. Den første er baseret på 

TeamViewerconceptet og er den løsning, som anbefales.  Fjernkontrollen igangsættes fra menupunktet 

 

Hjælp - Fjernkontrol - TeamViewer 
 

 



 

Den anden løsning er en tilpasning af den gamle fjernkontrol. Denne fjernkontrol fungerer ikke i 

terminalserverinstallationer. Fjernkontrollen igansættes fra 

 

Hjælp - Fjernkontrol - Anders 
Hjælp - Fjernkontrol - Erik 
Hjælp - Fjernkontrol - Jens 

  

 
 
NETS - nye regler: NETS har i januar 2014 udsendt breve med information om nye regler til 

imødegåelse af hvidvask. For brugere af STRATO betyder det, at man kun må anvende ét 

deb.gruppenr. for hvert PBS-nr. Hos NETS kan man foretage ændringerne via 

https://betalingsservice.nets.eu. I STRATO kan man have PBS-nr. og deb.gruppenr. stående i enten 

selskabskartoteket eller ejendomskartoteket, som vist herunder. Man skal kun indtaste ændringer, hvis 

man har flere end ét deb.gruppenr. pr. PBS.nr. I så fald skal ændringerne indtastes i de markerede 

felter. 

 

  
 



    
 
Funktion - Husleje - Opkrævningsspecifikation: Det er nu muligt at vælge det antal måneder, som 

opkrævningsspecifikationen skal omfatte.  

 

Funktion - Husleje - Rapporter - Restance (gælder kun version 3.50): Da den nuværende 

restanceliste er relativ langsom, er der lavet en hurtigere liste med opgørelsesdato pr. dags dato. Den 

oprindelige restanceliste med vilkårlig opgørelsesdato findes nu under menupunktet Funktion - Husleje 

- Rapporter - Restance påkrav. 

 

Funktion - Kreditorbetaling - Overfør til bank - Dan Poster: Der er indført en ’Gem som’-

menufunktion, hvormed brugeren kan give bankfilen et andet navn end det af systemet foreslåede.  

 

Funktion - Kreditorbetaling - PBS BS Plus ajourføring - Ændring af gruppenr.: Menupunktet er 

nyt. Et gruppenr. kan oprettes eller ændres. Et gruppenr. kan ændres for et valgt aftalenummer. 

 
Funktion - Massebogføring - Automatposter: Minimumsgrænsen for bogførte poster har hidtil været 

kr. 1,-. Administrator kan nu selv ændre minimumsgrænsen under Opsætning - Administration - 

Satser. I fanebladet Gebyr mm. findes feltet ’Min. Opkrævning’, som nu gælder for både 

opkrævninger og automatposter. 

 
Funktion - Fraflytningsinfo - Fraflytningsliste opkrævning: Menupunktet er nyt og viser den sidste 

opkrævning fra et frigjort lejemål. Fraflytningslisten kan bruges ved genudlejning, hvor man ønsker at 

kende opkrævningsposterne, forudbetalt leje og depositum.   

 
Selskab - (F)Bogholderi - (F)Kontoplan - (F)Specifikation: Der er indført en afkrydsningsmulighed 

for ’Tvunget medlem’. Man kan nu sikre at bogføring på et kontonummer altid bliver med et 

kartoteksnummer fra medlem/ventelistekartoteket. 

 

Lejemål - Regulering - Regulering transaktion: Man kan benytte ’Kun allerede opkrævede’, hvis 

man kun vil regulere lejere, der opkræves på den valgte konto. 

 
Opsætning - Administration - Generelt: I fanebladet Kategori bør administrator indsætte følgende 

linie i tabellen. 

 



   34 Afsluttet fællesudgift 

 

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. 


