
Aktivera digitalt fakturaflöde
Med hjälp av funktionen E-faktura kan du på ett enkelt sätt skapa ett digitalt fakturaflöde för att skicka
e-fakturor till dina kunder och ta emot e-fakturor från dina leverantörer. Med hjälp av e-faktura kan
mottagaren få fakturan registrerad automatiskt direkt i sitt ekonomisystem. Funktionen minskar den
manuella hanteringen av fakturor. E-faktura är standard i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och
Finland.

Du aktiverar själv tjänsterna för utgående respektive inkommande faktura i Monitor G5. I följande
avsnitt läser du om de inställningar du behöver göra i Monitor G5 för att digitalisera fakturaflödet.

I samband med aktivering av e-faktura skapas automatiskt ett konto för dig hos vår samarbetspartner
Crediflow, som hanterar den bakomliggande distributionen av kund- och leverantörsfakturorna.

Observera att funktionen inkommande e-faktura kräver tillvalet Elektronisk fakturahantering
(EFH).

Monitor ERP System AB har upprättat ett samarbetsavtal med Crediflow, så du behöver inte upprätta
något eget avtal.

Monitor ERP System AB debiterar dig på månadsbasis för den volym av fakturor som skickas och tas
emot. Via en tjänst för pappersfaktura kan du dessutom överlåta all distribution av kundfakturor, även
för de mottagare som inte har möjlighet att ta emot e-fakturor.

Aktuella prisuppgifter för inkommande respektive utgående e-faktura finns på vår hemsida (svenska
och engelska). Du kan också kontakta vår säljavdelning på sales@monitor.se för ytterligare information.

Kontoregistrering och aktivering av e-faktura sker i två steg, då du måste registrera två separata konton
för att kunna skicka e-faktura till kunder (via Crediflow) och ta emot e-faktura från leverantörer (via
CrossState). Genom att använda CrossState för inkommande leverantörsfakturor kan e-fakturaformatet
kompletteras med scanning och tolkning* av pappersfaktura och tolkning av PDF-faktura. Detta gör att
oavsett format på leverantörsfaktura är det en kanal in i Monitor G5 via CrossState.

"Inställningar för import och tolkning av E-faktura" på sidan 4

Inställningar på leverantörer

"Fakturatyper och hur de hanteras" på sidan 7

"Inställningar för export av E-faktura" på nästa sida

"Inställningar på kunder" på sidan 8

"Övriga inställningar" på sidan 9

* Tolkning av leverantörsfakturor aktiveras via CrossState. Tolkning innebär att data på fakturan
(papper/PDF) hämtas med hjälp av OCR-numret och fylls i automatiskt vid registrering av
leverantörsfaktura. Det får effekten att fakturafälten blir förifyllda automatiskt innan fakturan
skickas på attest.
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Notera att distribution av leverantörsfakturor via brev fungerar även från övriga länder, men i
det fallet måste du meddela oss på Monitor så att vi kan se till att det sätts upp en avsändare i
det landet. Annars skickas det från Sverige.

Skicka e-fakturor
När tjänsten för att skicka e-fakturor är aktiverad, kan du kontrollera om kunden kan ta emot e-
fakturor i kundregistret. Här får du svar direkt om detta är möjligt, eller om det först krävs en inbjudan
till kunden. Sådana inbjudningar distribueras till kunden automatiskt via systemet.

Du fakturerar sedan som vanligt och fakturorna distribueras som e-fakturor till de kunder som är
anslutna för e-faktura.

"Att skicka e-fakturor" på sidan 10

"Bevakning av skickade fakturor" på sidan 11

Ta emot e-fakturor
När tjänsten för att ta emot e-fakturor är aktiverad, är det öppet för alla leverantörer att börja skicka e-
fakturor till dig. Inkommande e-fakturor ankomstregistreras av systemet med automatik. Om inte
automatisk registrering kan ske hamnar fakturan i rutinen Registrera leverantörsfaktura för
kontroll/vidare åtgärd. Du kan även låta inkommande e-fakturor från leverantör skickas på attestrunda
med automatik. Det sker om det finns en attestansvarig vald på leverantören i rutinen
Leverantörsregister.

"Att ta emot leverantörsfakturor i e-fakturaformat" på sidan 11

Tips! Om du behöver hjälp att komma igång med digitalt fakturaflöde, kontakta Monitors
support för assistans.

Inställningar för export av E-faktura
Följande inställningar måste göras innan du kan skicka e-fakturor från Monitor G5.

Port 443 eller 80 måste vara öppen för utgående trafik i din brandvägg så att ditt system kan
kommunicera med Crediflow.

Inställningar för export av e-fakturor

Kontrollera att du har angivit korrekt information (momsregistreringsnummer, adresser osv.) i
rutinen Företagsinformation innan du gör inställningarna nedan. Kontakta Monitor Support om
du behöver hjälp att fylla i e-fakturauppgifterna.

Innan du kan använda e-fakturatjänsterna i systemet krävs att följande inställningar görs:

1. Öppna rutinen Inställningar för export/import och fliken Export.

2. Välj exporttypen E-faktura.

Sida 2 av 13
Copyright © Monitor ERP System AB. Får ej distribueras till tredje part.

Utbildningsmaterial till Monitor G5



3. Markera E-faktura Crediflow.

4. Klicka på knappen Skapa konto. Detta ska du göra oavsett om du redan har ett "PartyID" hos
Crediflow, eftersom att rutinen gör en kontroll om PartyID redan finns - då hämtas ditt PartyID
och inget nytt konto skapas.

Om du inte har något PartyID skapas ett nytt konto. När kontot har skapats fylls Företags-id i
automatiskt. När du aktiverar funktionen blir ditt företag dessutom aktiverat i e-
fakturanätverket att ta emot e-fakturor.

Kontrollera företagsuppgifterna att de stämmer och fyll i kontaktperson och den personens
kontaktuppgifter.

Fyll också i "Meddelande vid inbjudan". Detta meddelande används när du skickar en inbjudan
till kunden om den vill ta emot e-fakturor från dig.

Om du har ett GLN-nummer registrerat kontakta Monitor för att få hjälp att aktivera det på ditt
konto (Global Location Number).

5. E-fakturaadress (EIA) fylls i automatiskt. Dessa uppgifter är för att uppfylla de Peppol-
formatvalideringar som finns i systemet. E-fakturaadress kan t.ex. vara Organisationsnummer
eller Momsregistreringsnummer.

6. E-fakturaadress ID (EAID) fylls i automatiskt. Denna uppgift är för att uppfylla de Peppol-
formatvalideringar som finns i systemet. I Finland används "LY-tunnus" som EAID.

7. Bifoga inbäddad PDF i XML styr om inbäddad PDF ska bifogas i XML-filen med e-faktura.
Inställningen är förvalt inaktiverad och behöver manuellt aktiveras om du vill bifoga PDF-filen.

8. Aktivera testläge för sändning av fakturor. Om du aktiverar testläge kan du skicka fakturor för
test av datat i e-fakturorna. Då testar du mot Crediflows skarpa endpoint, fast med testdata.
Fakturorna som du skickar in kommer att hanteras som skarpa fakturor vid import. Dock
kommer de att stanna hos Crediflow och inte gå vidare i flödet. Det gör att du kan testa
statusanrop m.m.

9. Inställningen Sökväg för manuell verifiering av e-fakturafil används vid test/validering av e-
faktura. Om du anger en sökväg visas Spara till fil under kolumnen E-faktura i rutinerna
Granska/godkänn faktura och Skriv ut faktura där du kan välja att spara e-fakturan till fil i
sökvägen du angivit här. I samband med detta skickas alltså inte e-fakturan till
operatören/kunden. Syftet är t.ex. att skicka e-fakturan till support för felsökning (genom att
göra en återutskrift) eller att skicka den till en kund för verifiering innan skarp drift. Om du anger
något i sökvägen så överstyr det inställningen Aktivera testläge för sändning av fakturor.

10. Om du inte är kund hos Crediflow sedan tidigare ska du använda knappen Skapa konto för att
registrera ett konto hos Crediflow. Kontrollera företagsuppgifterna att de stämmer och fyll i
kontaktperson och den personens kontaktuppgifter. Fyll också i "Meddelande vid inbjudan".
Detta meddelande används när du skickar en inbjudan till kunden om den vill ta emot e-fakturor
från dig. Om du har ett GLN-nummer registrerat kontakta Monitor för att få hjälp att aktivera
det på ditt konto (Global Location Number).
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11. Markera Jag har läst och accepterar de gällande villkoren för denna tjänst.

12. Kontot skapas när du klickar på knappen Ok, via en API-uppkoppling mot Crediflow. Om allt
fungerar korrekt så får du ditt företags-id automatiskt. Nu är kontoregistreringen färdig. Om
kontoregistreringen skulle misslyckas kan du läsa mer om det nedan.

13. Spara.

Avregistrera konto
Om du redan har ett konto hos Crediflow kan du avregistrera kontot i det fall du inte längre kommer att
skicka e-fakturor.

Misslyckad registrering av konto
Misslyckad registrering av konto beror oftast på att organisationsuppgifterna är "låsta" av en annan e-
fakturaoperatör. I dessa fall måste du först kontakta din gamla operatör och be dem att släppa dina
organisationsuppgifter. Sedan kan du registrera ett konto.

Inställningar för import och tolkning av E-faktura
Gör följande för att aktivera e-faktura och tolkning för inkommande leverantörsfakturor i Monitor G5.

Kontrollera att du angivit korrekt information (momsregistreringsnummer, adresser osv.) i
Företagsinformation innan du gör inställningarna.

Inställningar för import av e-fakturor

Kontakta Monitor Support om det uppstår problem med kontoregistreringen.

Innan du kan använda e-fakturatjänsterna i systemet krävs att följande inställningar görs:

1. Öppna rutinen Inställningar för export/import och fliken Import.

2. Välj importtypen Leverantörsfaktura.

3. Markera E-faktura CrossState.

4. Ange Företags-id om du redan har ett konto hos CrossState. Annars skapar du ett konto hos
CrossState med knappen Skapa konto nedan. När kontot har skapats fylls företags-id i
automatiskt.

5. Välj Produktion för att använda ett produktionskonto hos CrossState för att importera tolkade
leverantörsfakturor. Produktionskonton får @crossstate.se i e-postadressen.

6. Ladda upp register/Importera fakturor styr om register ska laddas upp, samt om det ska vara
möjligt att importera fakturor. Aktivera e-faktura aktiveras automatiskt när du skapat ett konto.
Med register menas leverantörsregister, orderrader, samt beroende på du markerat
Ref.matchning, även attestanter. Det avser både registerutläsning från Monitor G5 och import
av fakturor. När denna inställning aktiveras så börjar Monitor G5 vid en fast tid (kl. 20:00) varje
kväll att exportera leverantörs- och orderregistret till CrossState. Detta för att CrossState ska
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kunna matcha leverantören på de fakturor du tar emot. Detta avser både e-faktura och tolkade
leverantörsfakturor.

7. Använd knappenManuell uppladdning för att manuellt ladda upp leverantörsregistret. Den
knappen är bra att använda första gången när du aktiverar kontot, för att se att allting går att
ladda upp som det ska. Vid eventuella fel i uppladdningen visas en notis om detta och vilken
leverantör som inte går att ladda upp.

8. Senaste fakturaimport visar datum och tidpunkt för senaste import av leverantörsfakturor.

9. Senaste registeruppdatering visar datum och tidpunkt för senaste registeruppdatering som
skickats till CrossState.

10. Markera Aktivera manuell verifiering och tolkning av fakturor via e-post som styr om manuell
verifiering och tolkning av fakturor ska användas.

11. I fältet E-postadress för fakturatolkning anger du den e-postadress som ska användas vid
manuell verifiering och tolkning av fakturor via e-post. Domändelen i e-postadressen erhålls av
CrossState.

Rekommenderat är att ange en e-postadress enligt formatet: företagsnamn_
förkortningföretagsnamn@crossstate.se.

Obs! E-postadressen får vara max. 21 tecken lång (exklusive @crossstate.se).

Lämna e-postfältet med Tab när du har angivit adressen. Det skapas då två e-postadresser på
separata fakturatyper och applikations-id. Det är för att kunna hantera både
omkostnadsfakturor och varufakturor (orderfakturor).

Notera att adresserna kompletteras automatiskt med art och omk före @ i adressen (se det
gulmarkerade i bilden nedan). Bilden i exemplet är från ett testkonto. Då används@efaktura.net
istället för@crossstate.se som används av produktionskonto.

Obs! Orderfaktura (Order invoice) – används ENDAST av Workflow-kunder.
Omkostnadsfaktura (Expense invoice) används av EFH-kunder.
Läs mer i avsnittet "Fakturatyper och hur de hanteras" på sidan 7.

12. I fältet E-post för avvikelsenotifiering anger du en e-postdress för meddelanden om avvikelser i
CrossState. Det vill säga när CrossState tar emot bilagor för tolkning som inte stöds/kan
processas. Vi rekommenderar att du anger en adress här för att inte missa eventuell information
om något gått fel vid uppladdning av fakturor till CrossState.
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13. Aktivera notifiering för mottagen faktura styr om du ska få ett e-postmeddelande med en
bekräftelse för varje faktura som du skickar in till CrossState för tolkning/verifiering. Förvalt är
den inte markerad när du skapar ett nytt konto.

14. Under knappenMeddela vid fel väljer du en mottagare för eventuella felmeddelanden som visas
om något går fel vid export av register eller import av leverantörsfaktura. Felmeddelanden visas
som notiser för berörda användare i systemet.

15. Om du inte är kund hos CrossState sedan tidigare ska du använda knappen Skapa konto för att
skapa ett konto hos CrossState. I dialogrutan som visas ska först en partnertyp väljas. Välj
Monitor för att skapa ett Monitor-partnerkonto hos CrossState.Monitor är förvalt. Valet
OptoSweden används enbart i undantagsfall om ett fristående kundkonto ska skapas hos
CrossState. Det är om du är befintlig kund i CrossState och ska börja med att importera fakturor i
Monitor G5.
Kontrollera företagsuppgifterna att de stämmer och fyll i kontaktperson och den personens
kontaktuppgifter. Om du har ett GLN-nummer registrerat kontakta Monitor för att få hjälp att
aktivera det på ditt konto (Global Location Number).

Markera Aktivera e-faktura för att aktivera e-faktura för import av skarpa leverantörsfakturor till
Monitor G5.

Markera Registrera min part i Peppol-registret om du vill registrera ert företag som mottagare av
e-faktura i det officiella Peppol-registret. Registreringen kan göras direkt vid skapande av nytt
konto eller i efterhand om du redan har ett konto registrerat. Motsvarande för Norge är
Registrera min part i ELMA-register som används för att synas som mottagare av e-faktura i
ELMA-registret.
Markera Jag har läst och accepterar de gällande villkoren för denna tjänst.
Kontot skapas när du klickar på knappen Skapa konto. Kontot skapas via en API-uppkoppling till
CrossState. Om allt fungerar korrekt så får du ditt företags-id automatiskt. Nu är
kontoregistreringen färdig.

16. Spara.

Visa registrerade uppgifter
Denna knapp finns när du har lagt in ditt företags-id eller skapat ett konto. Här kan du se registrerade
företagsuppgifter och registrerade uppgifter för e-fakturering.

Aktivera e-faktura
Denna knapp är aktiv även när du INTE valt att aktivera dig när du skapade kontot ovan. Ett rött
meddelande visas om det inte gick att skapa konto med e-fakturamottagare vid registreringen.

Anledningen till att skapa e-fakturakonto misslyckas är för att dina organisationsuppgifter är bundna till
en annan operatör. Detta kan t.ex. inträffa om ditt företag använt e-faktura i ett annat ERP-system och
använt en annan operatör.
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Om så är fallet MÅSTE du meddela din gamla operatör att de ska släppa dessa uppgifter. Du måste
aktivt meddela din gamla operatör att du vill byta operatör. En liknelse är mobiltelefonnummer som är
bundet till en operatör och du måste be om lov att flytta numret mellan operatörer.

När uppgifterna är släppta kan du klicka på Aktivera e-faktura igen.

Tips! Om du är osäker på vilken operatör du har, var vänlig och kontakta Monitors support så
kan de hjälpa dig.

Det är bra att planera ett operatörsbyte i tid om du går skarpt ett visst datum och använder e-faktura.
Då måste du meddela din nuvarande operatör att du säger upp avtalet, samt vilket datum de ska
släppa uppgifterna så att den nya operatören kan aktivera det.

Fakturatyper och hur de hanteras

Fakturatyp Omkostnadsfaktura
Fakturor som skickas till e-postadressen för omkostnadsfakturor får bara data i fakturahuvudet tolkat.
Alltså tolkas inte data i artiklar/fakturarader på fakturan. Fältet Verifiering är förvalt inställd på
Monitor. Detta betyder att tolkat data verifieras/kontrolleras i Monitor G5, inte i CrossState.

Vi rekommenderar ALLA som har Elektronisk fakturahantering (EFH) att verifiera och kontrollera tolkat
data i Monitor G5. Det gäller både varufakturor (orderfakturor) och omkostnadsfakturor.

Om företaget redan har en inkorg, dit leverantörsfakturor kommer med e-post, så rekommenderar vi
att du ställer in en automatisk vidarebefordring från den inkorgen till e-postadressen för tolkning. Den
automatiska vidarebefordringen ställer du in i ditt e-postprogram.

Kom ihåg!

Leverantörer som kan skicka fakturor via Monitor-till-Monitor ska skicka fakturorna till
den e-postadress som du använder för Monitor-till-Monitor. Dessa fakturor är
kompatibla mellan alla företag som använder Monitor affärssystem och du slipper
därmed kostnaden för att tolka dessa leverantörsfakturor. Se e-postinställningarna för
Monitor-till-Monitor.

Om du ställer om fältet Verifiering till CrossStateMÅSTE du ha en utbildning i CrossState
innan fakturor ska börja verifieras/kontrolleras i den applikationen. Alltså du måste logga
in i CrossStates applikation för att godkänna fakturatolkningen. Vi rekommenderar INTE
kunder som bara använder EFH att göra verifiering i CrossState.

Fakturatyp Orderfaktura
Fakturor som skickas till denna adress får både data i fakturahuvud och data i artiklar/fakturarader
tolkat. Tolkat data i fakturaraderna används senare av EFH Workflow för att matcha mot
inköpsorderrader i Monitor G5.

Obs!
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Verifiering sker ALLTID i CrossState för denna fakturatyp. Detta för att det just nu inte är
tekniskt möjligt att verifiera detta data i MONITOR.

Fakturatypen ska ENDAST användas om tillvalet EFH Workflow är installerat.

Inställningar på kunder

Kundregister
För att kunna skicka e-faktura till dina kunder måste du aktivera följande inställningar på kunderna i
kundregistret.

1. Öppna rutinen Kundregister och välj önskad kund.

2. I fältet E-faktura ansluten i boxen Fakturering visas om kunden är ansluten till Crediflow. Med

knappen Öppna dialog för Crediflow öppnas en dialogruta i vilken det sker en sökning online

i ett flertal olika e-fakturaregister hos Crediflow, om kunden föredrar eller tillåter leverantörerna
att skicka e-faktura. De e-fakturaregister som sökning sker i är Svenska NEA, Finska TIEKE,
Norska ELMA, Danska Nemhandel och PEPPOL.

Om kunden Föredrar e-faktura markerar du kryssrutan Välj, samt trycker på knappen Anslut (se
till att välja rätt rad beroende på GLN om du får flera träffar på t.ex. en myndighet/kommun).

Om kunden Tillåter e-faktura skickar du istället ett meddelande med en inbjudan till kunden, där
kunden sedan godkänner att ditt företag skickar e-faktura. För att skicka inbjudan använder du
knappen Skicka inbjudan. Status ändras till Inbjudan skickad. Inbjudan sköts av operatören och
när mottagaren tackat ja till inbjudan ändrasMedgivande från Inbjudan skickad till Föredrar.

Kunden kan också ha Tillåter inte och då vill inte kunden ta emot några e-fakturor. I det fallet
väljer du inte att ansluta kunden eller skicka något e-postmeddelande med inbjudan.
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Tips! Ibland kan du behöva trycka på knappen Sökning flera gånger i dialogrutan innan
du får träff.

KnappenManuell anslutning i dialogrutan använder du i de fall mottagaren inte finns i något av
registren men behöver läggas upp för att du ska kunna kommunicera elektroniskt. Ett exempel
kan vara om din mottagare finns i utlandet och där kommunikation mellan era operatörer måste
sättas upp manuellt för att skicka och ta emot e-faktura. Det är också en klassisk inbjudan och
innebär att du skickar ett e-postmeddelande till parten som du vill bjuda in med en förfrågan om
de kan skicka/ta emot fakturor elektroniskt. Mottagaren av inbjudan ombeds då svara på om de
har möjlighet att kommunicera elektroniskt, hur de önskar skicka/ta emot, vilken operatör
trafiken ska gå igenom osv.

3. Fältet Distributionsmetod sätts automatiskt till E-faktura när kunden är ansluten till Crediflow.
OM du vill att operatören ska ansvara för all distribuering av era fakturor, alltså även e-post och
pappersfaktura, så kan du manuellt ansluta kunden till operatören genom att markera
Distribuera via operatör. Sedan anger du vilket distributionssätt som operatören ska använda för
att förmedla fakturan till kund, e-post eller pappersfaktura (utskrift). Observera att
pappersfaktura/PDF också medför andra kostnader per faktura. Om du vill skicka med bilagor
(kopplade filer) till dina fakturor behöver du aktivera Bifoga inbäddad PDF i XML i dina
inställningar för export av e-faktura. Bilagor följer samma distributionsmetod som du valt för
fakturor.

4. Fältet E-fakturaadress (EIA) hämtas automatiskt när kunden är ansluten till Crediflow. Notera att
EIA är tvingande att ange trots att distributionssättet ska vara e-post/pappersfaktura. Detta är
ett måste på grund av att XML-valideringen är i formatet Peppol. Från Monitor G5 skickas en
Peppol-faktura till operatören, och trots att operatören i sin tur distribuerar fakturan via e-
post/pappersutskrift måste denna validering uppfyllas för att ens få skapa en Peppol-faktura.

5. I fältet E-fakturaadress id (EAID) fnns följande alternativ: Organisationsnummer, GLN-nummer
eller Momsregistreringsnummer (VAT). Beroende på om kunden har ett GLN väljs det som EIA
och EAID i första hand. Om inte väljs Organisationsnummer som standard. Detta hämtas
automatiskt om kunden är ansluten till Crediflow.

Momsregistreringsnummer och Organisationsnummer är bra att ha angivet på kunderna. Om E-
fakturaadress (EIA) och Operatörskod saknas på kunden använder Crediflow istället kundnamn och
momsregistreringsnummer för att distribuera fakturorna.

Kundlista och Kundimport
I Kundlista, listtyp Standard, presentationen Övrigt, kan du uppdatera Använd e-faktura, E-
fakturaadress (EIA) och Operatörskod på flera kunder åt gången. Du kan även importera denna
information i rutinen Kundimport.

Övriga inställningar
Du behöver kontrollera några övriga inställningar enligt nedan innan det går att använda e-faktura. För
att kommunikationen ska fungera, så måste visst data kopplas ihop med ISO-koder.
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Grunddata – Artikel

1. Öppna rutinen Grunddata – Artikel, fliken Enheter och ange ISO-kod till enheterna.

2. Spara

Momsinställningar
Kontrollera att ISO-koder är kopplade till momskoderna på fliken Momskoder i rutinen
Momsinställningar. Denna koppling ska ske automatiskt vid installation av systemet, men kan behöva
justeras manuellt.

Det är bra att se över koderna för att verifiera att de har blivit kopplade vid installationen.

Att skicka e-fakturor
Att skicka e-fakturor följer proceduren som vanligt vid fakturering.

1. I rutinen Skriv ut faktura kan du se via de gulmarkerade kolumnerna i bilden nedan, att kunden
kommer att få e-faktura.

2. En sammanställning visas över hur många fakturor som kommer att skrivas ut och med vilken
distributionsmetod.
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3. Klicka på Skriv ut/Skicka, och när du sedan trycker på Godkänn skickas e-fakturorna till kunden.

Bevakning av skickade fakturor
För att bevaka dina e-fakturor rekommenderar vi att du använder skrivbordskomponenten Crediflow
fakturastatus.

Komponenten kan ställas in att för visa fakturor i status. Du kan också ställa in för hur många dagar
bakåt som fakturor ska visas.

Förklaring av status hos Crediflow

Köar (InQueue) – innebär att dokumentet är skickat till Crediflows API. Det ligger i en
inläsningskö för att bli behandlat av Crediflow.

Importerad (Imported) – innebär att Crediflow har matchat rätt utställare och mappat
dokumentet och läst in det i systemet (Crediflow).

Exporterad (Exported) – innebär att dokumentet är exporterat från Crediflow till mottagare.

Utskrivet (Printed) – innebär exporterat från Crediflow till printpartner.

Skickad till post (Sent to post) – innebär skickat från printpartner till postdistributör.

Underkänd (Rejected) – innebär att antingen har Crediflow nekat fakturan på grund av
valideringsfel, eller också har mottagarens operatör/system nekat fakturan av någon anledning.

Kvitterad (Acknowledged) – innebär att fakturan är kvitterad av mottagaren.

Att ta emot leverantörsfakturor i e-fakturaformat
I rutinen Registrera leverantörsfaktura ändras funktionaliteten lite beroende på metod.

Förändringar för e-faktura
InkorgenMisslyckade finns i Navigationspanelen. E-fakturor importeras automatiskt i Monitor G5. Om
leverantören har en huvudattestant angiven kommer fakturan automatiskt gå till denne med status Att
attestera. Finns där ingen huvudattestant angiven på leverantören kommer fakturan att hamna i
inkorgen Vänteläge.
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Om en automatisk import av någon anledning INTE kan ske hamnar fakturan i inkorgenMisslyckade.
Från den inkorgen får du dubbelklicka på fakturan och hantera den manuellt. Notera att en faktura
med denna status ännu inte har registrerats och saknar därför löpnummer.

Vid dubbelklick öppnas ett importfönster där du anger mer information för att kunna registrera
fakturan.

Om fakturan inte ska in i systemet kan du radera den direkt i importfönstret. Du behöver alltså inte
registrera fakturan med ett löpnummer för att därefter makulera den.

Förändringar för tolkning med verifiering i Monitor G5
Inkorgen För registrering/verifiering finns i Navigationspanelen. Här hamnar alla fakturor, som skickats
för tolkning till e-postadressen för omkostnadsfaktura, när de har blivit tolkade och redo att
verifieras/kontrolleras i Monitor G5.

Registreringen sker precis som vanligt, med fördelen att visst data är redan förifyllt. Beroende på hur
"säkert" tolkat data är kan du få felmeddelanden och varningsmeddelanden på fält. Detta underlättar
för användaren att kontrollera/verifiera data innan fakturan skickas på attest.

Det finns tre nivåer på att uppmärksamma användaren på data enligt nedan. Felsymbol och
varningssymbol används också på andra ställen i Monitor G5:

– inget data hittades.

– data har tolkats, men tolken är inte säker på att data stämmer.

Ingen symbol – data har tolkats och tolken är säker på att data stämmer.

Obs! En rekommendation är att du alltid kontrollerar Fakturabelopp ochMoms trots att tolken
är säker på detta data. Det är en kontroll som du som användare bör göra. Det förhindrar
onödigt arbete om det skulle registreras med fel belopp, då du kan behöva makulera fakturan
och börja om.

När du sparar fakturan skickas varje korrigering tillbaka som feedback till tolkens "rättningsstation" för
upplärning till nästa gång du får in en faktura från samma leverantör. Det betyder alltså att på nästa
faktura från samma leverantör kommer tolkat data att vara bättre, för att till slut vara så pass korrekt
att du inte behöver korrigera och verifiera data.

När du har korrigerat och verifierat data gör du ankomstregistreringen som vanligt. Ange attestant,
koppla eventuell inköpsorder och spara, så blir fakturan registrerad i Monitor G5.

Förändringar för tolkning med verifiering i CrossState
Om du verifierar tolkade fakturor i CrossState är beteendet exakt lika som vid import av e-faktura.

Verifierade fakturor importeras automatiskt i Monitor G5. Om leverantören har en attestant vald i
leverantörsregistret kommer fakturan automatiskt att skickas till den attestanten med status Att
attestera. Finns ingen attestant vald på leverantören kommer fakturan att stanna i inkorgen Vänteläge.
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Om en automatisk import av någon anledning INTE kan ske fastnar fakturan i inkorgenMisslyckade.
Från den inkorgen får du hantera fakturan manuellt. En faktura i denna inkorg har ännu inte
registrerats och saknar därför löpnummer.

Vid dubbelklick öppnas ett importfönster där du anger mer information för att kunna registrera
fakturan.

Om fakturan inte ska in i systemet kan du radera den direkt i importfönstret. Du behöver alltså inte
registrera fakturan med ett löpnummer för att därefter makulera den.

Vad händer med PDF-inkorgarna?
PDF-inkorgar fungerar som förut och det går att registrera fakturor manuellt från dem. Dessa fakturor
har inte gått genom tolken, vilket betyder att du måste manuellt knappa in alla uppgifter på fakturan i
rutinen Registrera leverantörsfaktura.
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