
Factoring

Detta dokument används endast under utbildning i Monitor G5. Det arbetssätt som beskrivs i
utbildningen kanske inte stämmer på just ditt företag, så anteckningar behöver göras för att
sedan beskrivas i företagets interna arbetsflödesbeskrivningar. För detaljerad information om
olika begrepp och områden som beskrivs i utbildningen kan du läsa online-hjälpen till
respektive rutin. Online-hjälpen hittar du via hjälpknappen på verktygsmenyn eller via Shift

+ F1 i rutinen. Du kan också se online-hjälp till ett visst område eller exempelvis en box via F1 i
rutinen.

Factoring betyder att du belånar/säljer dina fakturor till ett factoringföretag. Detta innebär att du
snabbt kan få pengar för dina fakturor och inte behöver vänta (t.ex. 30 dagar eller mer) innan du får
betalt. Det finns två typer av factoringtjänster: Reskontraservice och Fakturaservice.

Reskontraservice
Detta innebär att du själv skickar dina fakturor till kunden med factoringbolagets
betalningsinformation. Sedan skickar du en fil med fakturainformation till factoringbolaget som bevakar
fakturorna åt dig. Om en kund är sen med betalning så kan factoringbolaget ta hand om påminnelser
osv.

Fakturaservice
Detta innebär att factoringbolaget även skriver ut fakturorna och skickar till kunden samtidigt som de
sköter bevakningen av fakturorna (reskontraservice). Då brukar filen som du skickar till
factoringbolaget innehålla mer detaljerad fakturainformation.

För att exportera factoringdata krävs det att plugin för factoring är installerad. För närvarande
finns stöd för formaten för Handelsbanken Finans (gäller Sverige), Nordea Finans (gäller Norge),
DNB (gäller Norge), Sparebank1 (gäller Norge), Nordea Finance (gäller Finland) samt Peppol
BIS 3.0.
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Förberedelser
Här kan du läsa vad som ska ställas in innan factoringexport kan tillämpas.

Inställningar för export/import
Inställningar för factoringexport hittar du i fliken Export och under exporttypen Factoring. De
inställningar som ska göras beror på bankformatet. Inställningar som skiljer mellan formaten är t.ex. att
ett kundregister ska exporteras som en separat fil eller att du måste välja vilken tjänst du har hos
factoringföretaget. Gemensamt för alla bankformat är att du måste välja sökväg till en katalog och ett
filnamn för exporten.

I dagsläget finns stöd för formaten för Handelsbanken Finans (gäller Sverige), Nordea Finans (gäller
Norge), DNB (gäller Norge), Sparebank1 (gäller Norge), Nordea Finance (gäller Finland) samt Peppol
BIS 3.0.

Läs mer om inställningarna under rubriken "Bankspecifika inställningar" på sidan 7.

Bankinställningar
I denna rutin behöver du registrera uppgifter om factoringföretagets bankkonton och ange företagets
klientnummer hos factoringföretaget. Här ställer du dessutom in så att bankuppgifter i foten på olika
dokument (fakturor m.m.) baseras på den avsedda valuta och visar om factoring tillämpas på kunden.
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Fliken Bankkonton

I denna flik registrerar du factoringföretagets konto och dess uppgifter gällande kontonummer etc. För
vissa factoringföretag kan du behöva registrera flera konton.

Fliken Dokumentinformation

I denna flik ställer du in så att bankuppgifter i foten på olika dokument (fakturor m.m.) baseras på den
avsedda valuta. Om factoring tillämpas på kunden anger du även kontouppgift som visas i
dokumentfoten.

Klientnummer

Om det är tvingande att ha ett klientnummer i exportfilen, måste du som minimum alltid ange en rad
för företagsvalutan, med koppling till eget bankkonto och factoringföretagets bankkonto samt
klientnumret hos banken.

Om du har flera valutor upplagda som har factoringinformation, så räcker det att ange klientnummer
på den rad som avser företagsvalutan.

För vissa exporter kräver banken att du har olika klientnummer per valuta. I dessa fall krävs det att en
rad för varje valuta registreras och att klientnummer för den valutan anges i kolumnen längst till höger.
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I nedanstående exempel har företaget flera olika valutakonton hos banken, därför anges eget
bankkonto och factoringkonto för varje valuta. Nedanstående bank kräver dock inte olika
klientnummer beroende på valuta, därför anges den uppgiften enbart på raden för företagsvalutan.

Klientnummer factoring används även för att skapa KID-nummer på fakturadokument.

Kundlista
För att factoringexport ska vara möjligt krävs det att respektive kund får inställningen Factoring
aktiverad. Detta görs i listan Standardmed presentationen Övrigt. Uppdatera med hjälp av kryssrutan i
kolumnen Factoring på varje rad.

Använd Sök & ersätt för att uppdatera kolumnen för många kunder samtidigt.
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Löpande hantering

Kundregister
I denna rutin finns inställningen Factoring, som styr om fakturor till kunden ska exporteras till
factoringföretag. Vid registrering av nya kunder är detta förvalt. Inställningen finns under knappen

Övriga fakturainställningar i boxen Fakturering på fliken Inställningar.

Granska/Godkänn faktura
Längst ned i fliken Selektering finns inställningen Factoringexport, som styr om export för factoring ska
ske i samband med att fakturan godkänns för att skrivas ut/skickas via e-post. Inställningen är då förvalt
markerad i de fall kunden har inställningen Factoring ovan aktiverad.

Efter att fakturorna godkänts visas frågan om utskrift ska ske. Väljer du att göra utskrift så länkas du till
utskrift/e-post av fakturorna i rutinen Skriv ut faktura.

Skriv ut faktura
Det är via denna rutin som exporten sker. Filen kommer att skapas efter att utskrifter är klara och du
avslutar med att godkänna utskrifterna.
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Efter att du godkänt visas en fildialog med den sökväg och filnamn som är inställd i rutinen Inställningar
för export/import. Filen skapas när du bekräftar fildialogen.

Vid factoring via Sparebank1 exporteras tre filer:

Fakturafilen (Fakturafil)

Kundfilen (Kundefil)

PDF-kopia av fakturan

Dessa filer exporteras automatiskt när du godkänner fakturautskriften.

Att göra en samlad factoringexport
Följande gäller när du inte vill skapa factoringfiler löpande vid varje fakturering. T.ex. när du fakturerar
flera gånger per dag och vill exportera fakturorna vid dagens slut. Då gör du enligt följande:

1. Vid den löpande faktureringen ser du till att Factoringexport inte är markerad i boxen
Inställningar på fliken Selektering. Det kan du ställa in via förvalda värden.

2. När faktureringen är avslutad och du vill avsluta med att exportera alla fakturor till
factoringföretaget, öppnar du rutinen Skriv ut faktura.

3. Markera Återutskrift och Factoringexport i boxen Inställningar på fliken Selektering.

4. Selektera de fakturor som ska exporteras, t.ex. via selektering på fakturadatum.
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Bankspecifika inställningar
I rutinen Inställningar för export/import behöver du för exporttypen Factoring göra inställningar för
factoringföretag. I dagsläget finns stöd för formaten för Handelsbanken Finans (gäller Sverige), Nordea
Finans (gäller Norge), DNB (gäller Norge), Nordea Finance (gäller Finland) samt Peppol BIS 3.0.

Katalog
Sökväg till den katalog där exportfilen ska skapas.

Filnamn
Exportfilens namn. Filnamnet är förifyllt som en mall och innehåller en variabel som infogar dagens
datum i filnamnet.

Variablen är %x, exempel på filnamn: "falkdata_%x.dat".

Variabeln är {datetime}.

Variabeln är {datetime}. Filändelsen är .dat för Nordea Finance (Norge). Filnamn för DNB Norge är dnb_
{datetime}.xml.

En tooltip över fältet visar också en förklaring av variabeln.

Handelsbanken Finans
I fältet Factoringtjänst kan du välja mellan Fakturakredit eller FakturaLink.

Handelsbankens format kallas Falk och hanterar enbart ett klientnummer. Detta innebär att det räcker
att du anger Klientnr factoring, på raden för företagsvalutan på fliken Dokumentinformation i rutinen
Bankinställningar.

Filnamn på fakturajournalen
Nordea Finans, NO. Fakturajournalens namn. Filnamnet är förifyllt som en mall och innehåller variabeln
{datetime}. Variabeln infogar dagens datum i filnamnet. Filändelsen är csv. En tooltip över fältet visar
också en förklaring av variabeln.

Buntnummer
Buntnummer används vid generering av fakturafiler. Fältet kan vara 1 vid start, men kan alltid editeras
av användaren. (När exportfil skapas uppdateras numret med nästa nummer).

Inställningar – Sparebank1, NO
Customer file

Sökväg – Sökväg till den katalog där exportfilen ska skapas.

Filnamn – Exportfilens namn. Filnamnet är förifyllt som en mall och innehåller en variabel "
{datetime}". Variabeln infogar dagens datum i filnamnet. Filnamn för Sparebank1 Norge är
customerfile_{datetime}.txt. En tooltip över fältet visar också en förklaring av variabeln.
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Invoice file

Sökväg – Sökväg till den katalog där exportfilen ska skapas.

Filnamn – Exportfilens namn. Filnamnet är förifyllt som en mall och innehåller en variabel "
{datetime}". Variabeln infogar dagens datum i filnamnet. Filnamn för Sparebank1 Norge är
invoicefile_{datetime}.txt. En tooltip över fältet visar också en förklaring av variabeln.

PDF file

Sökväg – Sökväg till den katalog där PDF-filen ska skapas.

Kontraktstyp
Nordea Finance, NO. Här väljer du kontraktstyp Factoring eller Inköp beroende på ditt kontrakt med
Nordea Finance.
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