
E-faktura Peppol
E-faktura Peppol är ett tillval för fakturahantering. E-faktura är ett sätt att skicka och ta emot
elektroniska kund- och leverantörsfakturor mellan fakturamottagare och fakturaavsändare för att
minska den manuella hanteringen av fakturor. Med hjälp av e-faktura kan mottagaren få fakturan
registrerad automatiskt direkt i sitt ekonomisystem.

I Monitor G5 används formatet Peppol BIS 3.0. Upp- och nedladdning av fakturor kan ske automatiskt
via FTP till/från din e-fakturaoperatör. E-faktura är oftast baserad på ett meddelande i XML-format.
Inbäddad i XML-filen kan även en bild på fakturan i PDF-format bifogas. Peppol BIS 3.0 är en lösning för
elektronisk handel som är framtagen på europeisk nivå.

För att upprätta en koppling mellan företaget och dess kunder/leverantörer samlas företagsuppgifterna
för respektive land i en EDI-katalog, ett slags online e-fakturaadressregister.

Notera att er operatör debiterar er för er fakturahantering. Fakturabeloppet beror på antal
skickade/mottagna fakturor. Läs mer om detta i operatörens användarvillkor.

Förutsättningar för att använda E-faktura Peppol

För att kunna importera e-fakturor via Peppol krävs tillvalet EFH (Elektronisk fakturahantering).

Tillval för E-faktura Peppol måste vara aktiverat i Monitor G5. Kontrollera under Om och Tillval i
backstage att du har det aktiverat. Kontakta Monitor ERP System AB om du saknar det. Tillvalet
är kostnadsfritt.

Avtal med en e-fakturaleverantör/operatör. (I Sverige t.ex. Pagero eller InExchange.)

E-fakturor i Peppol-format som skickas till tyska kunder, följer formatet Xrechnung.

Inställningar
Följande inställningar måste göras innan du kan skicka och ta emot e-fakturor i Monitor G5.

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

Inställningar för export av e-fakturor
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.

3. Markera E-faktura Peppol BIS 3.0.

4. Ange E-fakturaadress och välj E-fakturaadress id (EAID). Kontrollera med din operatör vilken e-
fakturaadress ditt företag har.
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I Sverige kan det t.ex. vara företagets momsregistreringsnummer. I fältet EAID anger du då
koden 9955. Ett GLN-nummer anges med koden 0088.

I Finland anges normalt LY-tunnus som EIAD.

För länder förutom Sverige och Finland anges vanligtvis företagets momsregistreringsnummer
som e-fakturaadress och koden för detta anger du sedan i fältet EAID.

5. I Sökväg arkiv anger du sökvägen till den katalog där exportfilerna (XML) ska sparas efter
uppladdning till operatören. Sökvägen ska anges i UNC-format, t.ex. \\server\katalog.

6. Ange Filnamn. Följande variabler går att använda:

%i – fakturanummer

%x – dagens datum

%c – företagets ID-nummer

%C – företagsnamn

Om filnamn lämnas tomt så sätts fakturanumret som filnamn på XML-filen.

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. Markera kryssrutan Använd FTP för att göra inställningar och kunna skicka och ta emot
fakturafiler via FTP. Detta innebär att fakturorna direkt kan laddas upp till din operatörs FTP-
sida.

Obs! Kontrollera med din e-fakturaoperatör hur FTP-inställningar ska göras.

9. Under FTP server anger du adressen till operatörens FTP-server, t.ex. "ftp.foretaget.se". Du
behöver inte inleda adressen med "ftp://".

10. Under Port ska du ange port för FTP-kommunikation. Standardport är 21 (kontrollkanal för
okrypterad FTP), som är förvald. Väljer du Implicit (FTPS) som krypteringsmetod nedan ska
porten ändras till 990 (kontrollkanal för implicit FTPS).

11. Under Krypteringsmetod väljer du om FTP-uppkopplingen ska vara SSL-krypterad som Implicit
(FTPS) eller Explicit (FTPS). Förvalt alternativ är Ingen FTP, dvs. okrypterad FTP. Implicit
kryptering initieras vanligtvis över port 990. Explicit kryptering initieras över standardport 21.

12. Under Användarnamn anger du ett användarnamn för FTP-kontot.

13. Under Lösenord anger du lösenordet för FTP-kontot.

14. Under Sökväg anger du sökvägen till den katalog på FTP-servern som filer ska exporteras till.
Sökvägen ska börja med ett snedstreck "/".

15. Med knappen Testa förbindelse kan du verifiera att uppkopplingen till FTP-servern fungerar.

16. Spara.
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Inställningar för import av e-fakturor
För att kunna ta emot e-fakturor måste du göra följande inställningar. I Inställningar för export /import
ska du aktivera följande inställningar innan det går att ta emot fakturor.

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

2. Markera E-faktura Peppol BIS 3.0.

3. Markera Ladda ner fakturor.

4. Under FTP server anger du adressen till operatörens FTP-server, t.ex. "ftp.foretaget.se". Du
behöver inte inleda adressen med "ftp://". Kontrollera med din e-fakturaoperatör hur FTP-
inställningar ska göras.

5. Under Port ska du ange port för FTP-kommunikation. Standardport är 21 (kontrollkanal för
okrypterad FTP), som är förvald. Väljer du Implicit (FTPS) som krypteringsmetod nedan ska
porten ändras till 990 (kontrollkanal för implicit FTPS).

6. Under Krypteringsmetod väljer du om FTP-uppkopplingen ska vara SSL-krypterad som Implicit
(FTPS) eller Explicit (FTPS). Förvalt alternativ är Ingen FTP, dvs. okrypterad FTP. Implicit
kryptering initieras vanligtvis över port 990. Explicit kryptering initieras över standardport 21.

7. Under Användarnamn anger du ett användarnamn för FTP-kontot.

8. Under Lösenord anger du lösenordet för FTP-kontot.

9. Under Sökväg under du sökvägen till den katalog på FTP-servern som filer ska importeras från.
Sökvägen ska börja med ett snedstreck "/".

10. Under Fil i källsökväg ställer du in om importfilen ska raderas eller behållas efter att en import
har gjorts från operatören.

11. Med knappen Testa förbindelse kan du verifiera att uppkopplingen till FTP-servern fungerar.

12. UnderMålsökväg anger du sökväg där dina importfiler ska sparas. Sökvägen ska anges i UNC-
format, t.ex. \\server\katalog. Denna sökväg ska även anges som sökväg till XML-inkorg i rutinen
Scanna leverantörsfakturor. Se vidare under XML-inkorgar, nedan.

13. Under Senaste hämtning visas tid och datum för senaste hämtning.

14. Under Senaste status visas en logg över den senaste nedladdningen. Om allt fungerar bra, så
visas detta med OK. Om något gått fel, så visas ett felmeddelande.

15. Markera Schemaläggning aktiv om automatisk nedladdning av e-faktura ska vara aktiv.
Nedladdning sker schemalagt en gång i timmen.

16. Under knappenMeddela vid fel kan du välja mottagare för eventuella felmeddelanden.
Felmeddelanden visas som notiser i systemet.

17. Spara.

XML-inkorgar
I rutinen Scanna leverantörsfakturor ska inställningar för XML-inkorgar göras.
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1. Öppna rutinen Scanna leverantörsfakturor och fliken Sökväg för inkorgar.

2. Ange samma sökväg för inkorgen som du angivit under fliken Import i Inställningar för
export/import.

3. Ange även en arkivmapp.

Notera att arkivmappen måste ha en separat sökväg och att den får inte ligga i en
undermapp till den ordinarie XML-sökvägen (Målsökvägen).

4. Spara.

Du behöver kontrollera några övriga inställningar innan det går att använda e-faktura. Eftersom
kommunikationen sker med Peppol-format, 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. Detta ska ske automatiskt vid installation av systemet.

Inställningar på kunder och leverantörer

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

1. Öppna rutinen Kundregister.

2. Markera Använd e-faktura på fliken Inställningar.

3. Välj Distributionsmetod. Notera att fakturabilden i Monitor G5 inkluderas enbart i Peppol-filen
om du använder distributionsmetoderna E-post eller Pappersutskrift.

4. Ange E-fakturaadress (EIA). Kundens e-fakturaadress kan t.ex. vara ett
momsregistreringsnummer, GLN-nummer, EDI-nummer m.m. Beroende på kundens land kan
systemet föreslå momsregistreringsnumret som EIA. Om kunden däremot hänvisar till sitt GLN-
nummer anger du istället detta som EIA och anger koden 0088 i fältet EAID. För mottagare i
Finland anges normalt ett 0037-nummer med koden 0037 i fältet EIAD.

5. E-fakturaadress id (EAID) föreslås av systemet beroende på vilket land kunden tillhör, men kan
justeras. Vanligtvis anges/föreslås ett EAID som avser momsregistreringsnummer, men kan
justeras vid behov.

Alternativt kundnummer

Under knappen Alternativt kundnummer kan du lägga till alternativa kundnummer. Det kan t.ex.

vara ett GLN (Global Location Number) som används för att identifiera en plats eller ett företag. GS1
har skapat en global standard för hur GLN ska byggas upp. Alternativa kundnummer kan också
användas som sökbegrepp för kundidentitet i EDI-beteenden. Detta nummer kan du exportera som ett
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unikt leveransmottagares E-fakturaadress (EIA) i PEPPOL-formatet, trots att fakturan går till en annan
mottagare (EIA). Alternativt kundnummer kan anges direkt på kund, orderkund (kundnummer faktura)
och på alternativ leveransadress. Ett alternativt kundnummer är unikt för varje kund. Du får en varning
om det nummer du anger redan är angivet på en annan kund. Fältet är alfanumeriskt, max 25 tecken.

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

Leverantörsregister
Du kan även ange E-fakturaadress (EIA) på dina leverantörer. Denna adress används för att hitta rätt
leverantör vid import av leverantörsfakturor. Leverantörens organisationsnummer eller
momsregistreringsnummer kan också användas för att identifiera leverantören vid importen.
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Att skicka e-fakturor till kunder
Här kan du läsa om hur fakturahanteringen fungerar när du använder e-faktura.

Granska/godkänn faktura
För kunder som har e-faktura aktiverat, så föreslår systemet att fakturan ska skickas elektroniskt. I
kolumnen E-faktura på fliken Dokument finns följande val:

Nej – skicka inte fakturan via operatör

Ja – skicka fakturan via operatör

Ja + Utskrift/E-post – skicka fakturan via operatör samt skriv ut den på papper i Monitor
G5/skicka via e-post från Monitor G5. Notera att operatören inte skriver ut fakturan på papper
eller bifogar den i ett e-postmeddelande. Om du valt Ja + Utskrift/E-post kan du även välja
utskriftsmetod. Förvald utskriftsmetod ställs in på kunden.

Det finns även en systeminställning Utskrift/e-post vid export av e-faktura som styr förvalt värde i
kolumnen Utskriftsmetod i Granska/godkänn faktura. Där Nej innebär att fakturorna exporteras till
operatören utan att någon utskrift görs i Monitor G5, eller bifogad faktura skickas via e-post från
Monitor G5.

Att godkänna en faktura

1. Om fakturan är OK, så kan du godkänna fakturan genom att klicka Godkänn .

2. Fönstret Godkänn öppnas och du kan välja Godkänn, begär utskrift. Om du väljer Godkänn, skriv
ut fakturor senare får du öppna Skriv ut faktura för att skicka fakturorna manuellt till
operatören.

Att skriva ut fakturor
Om du valt Godkänn, begär utskrift i rutinen Granska/godkänn faktura eller Direktregistrera faktura så

öppnas rutinen Skriv ut faktura automatiskt. När du klickar på knappen Godkänn , så skickas e-

fakturan till operatören.

Om något går fel vid exporten visas ett meddelande om detta.
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Att ta emot leverantörsfakturor
När alla inställningar är gjorda, så ska leverantörsfakturorna hamna i din XML-inkorg. Fakturorna laddas
ner automatiskt en gång i timmen.

Skrivbordskomponenten Inkorg E-faktura/XML

Om du har fått fakturor kan du starta importen med knappen eller genom att dubbelklicka på

raden. Du kan starta en hämtning från operatörens server manuellt genom att använda knappen .

Knappen används för att förhandsgranska PDF-fakturan.
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Att registrera leverantörsfakturor
Du registrerar e-fakturor i Peppol BIS 3.0 format i rutinen Registrera leverantörsfakturor.

1. Öppna rutinen Registrera leverantörsfakturor.

2. Markera inkorgen för e-fakturor i navigationspanelen.

3. Starta importen genom att dubbelklicka på fakturan eller markera fakturan och tryck på

knappen Importera faktura . Med knappen Uppdatera kan du uppdatera informationen i

navigationspanelen, exempelvis för att se om det kommit in några nya fakturor medan du har
rutinen öppen.

4. Fönstret Importera leverantörsfaktura öppnas när fakturan är importerad.

5. Systemet söker automatiskt efter rätt leverantör genom att använda VAT-numret på den
importerade fakturan. Om VAT-numret återfinns på en leverantör i leverantörsregistret, så väljs
denna leverantör automatiskt. Rätt leverantör kan även hittas via EIA på leverantören. Om inte
leverantören hittas, så kan du ange leverantören manuellt.

6. I den övre boxen visas alla fakturarader. Om ordern och orderraderna finns i systemet, så
kopplas dessa i nästa steg när fakturan skapas. Om något går fel vid importen visas varningar om
detta. Se varningar vid import för åtgärder.
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7. Klicka på knappen Skapa för att skapa fakturan. I ett separat fönster till höger visas fakturan.
Informationen från fakturafilen är importerad och viss information från fakturafilen matchas

med data i leverantörsregistret. Data som inte överensstämmer markeras med en varning .

8. På fliken Koppling av ordermatchas inleveransrapporterad kvantitet med fakturerad kvantitet,
pris per enhet och rabatt. Om värden på e-fakturan skiljer sig från värdena på orderraden, så
visas detta med varningar.

9. När fakturan är sparad, så tas e-fakturan (PDF plus XML) bort från inkorgen.

Varningar vid export
Vid import av leverantörsfakturor (e-fakturor) i rutinen Registrera leverantörsfakturor kan varningar
visas. Nedan visas några av dessa varningar, samt förslag på åtgärd.

Varning När visas varningen? Åtgärd

Hittar inte
leverantören.

Systemet kan inte hitta leverantören i
Leverantörsregistret.

Ange leverantör manuellt.
För att underlätta import, se
till att ange leverantörens
Momsregistreringsnummer
och/eller E-faktura id i
Leverantörsregistret.

Kunde inte
matcha
leverantör.
Det finns flera
leverantörer
med angivet
VAT-nummer.

Systemet kan hitta flera leverantörer med samma
Momsregistreringsnummer i Leverantörsregistret.

Ange leverantör manuellt.

Kan inte hitta
ordern.

Fakturan innehåller en inköpsorder som inte finns i
systemet.

Kontrollera om
inköpsordern finns i
systemet via rutinen
Registrera inköpsorder. Om
ordern finns men inte kan
matchas automatiskt kan du
skapa fakturan och sedan
koppla ordern manuellt via
fliken Koppling av order.
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Varning När visas varningen? Åtgärd

Hittar inga
inleveranser
för ordern.

Inköpsorder finns, men fakturaunderlag saknas att
matcha mot fakturan. Inträffar t.ex. om ordern inte är
inlevererad ännu.

Skapa fakturan ändå och
sätt den i vänteläge och
matcha ordern manuellt då
inleveransen är gjord.
Alternativt, skapa fakturan
efter att inleveransen är
gjord.

Kunde inte
matcha ISO-
kod på
enheten.

Fakturan innehåller rader där enhet skiljer sig från
inköpsorderns inlevererade enhet.

Kontrollera att korrekt ISO-
kod är angiven på enheten i
rutinen Grunddata – Artikel.
Om enheten är korrekt kan
det t.ex. bero på att din
leverantör fakturerat i en
annan enhet än den enhet
som order levererats i. I så
fall går det att kringå
varningen och ange
totalpriset för raden istället,
så räknas à-priset
automatiskt om till korrekt
enhet.

Kunde inte
matcha ISO-
kod för
momskoden.

Fakturan innehåller rader med momskoder där ISO-
koden för momskoden saknas i ditt system.

Kontrollera att ISO-koder är
angivna på momskoder i
Momsinställningar, fliken
Momskoder.

Momskoden i
importen
stämmer inte
överens med
orderraden.

Fakturan innehåller rader där momskod på fakturan
inte stämmer orderradernas momskod. Matchning sker
med hjälp av den ISO-kod som är angiven för
momskoden i rutinen Momsinställningar.

Kontrollera att korrekt ISO-
kod är angiven i rutinen
Momsinställningar, fliken
Momskoder. Kontrollera
även om det är korrekt
momskod angiven på
inköpsordern. Om fel
momskod är angiven på
orderraden kan du byta
momskoden på orderraden i
fliken Koppling av order
efter att fakturan skapats.
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Varning När visas varningen? Åtgärd

Momssatsen i
importen
stämmer inte
överens med
momssatsen
på
orderraden.

Fakturan innehåller rader där momssatsen skiljer sig
från momssatsen på orderraden.

Verifiera om leverantören
har fakturerat med korrekt
momssats. Om felet finns på
din inköpsorder kan du byta
momskod i fliken Koppling
av order efter att fakturan
skapats.
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