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Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk 

og grundig systemopplæring som du kan videreføre og utvikle gjennom kurs på ulike nivåer. 

Grunnleggende kunnskaper formidlet gjennom våre kurs vil være den beste garanti for en 

god start som bruker av Visma Unique sine program. Vi er fleksible på tid, sted og tema og 

vil gjøre vårt ytterste for å imøtekomme dine behov. 

 

Vi arbeider kontinuerlig med å videreutvikle og forbedre konseptet rundt opplæring slik at vi 

kan tilby kvalitetskurs med innhold som skal gi den beste kompetansen på programvare 

levert av Visma Unique. 

 

Undervisningsformer 
Vi tilbyr følgende former for opplæring  

· Bedriftsintern opplæring med fokus på kundens behov og rutiner  

· Standard kurs i Visma Unique sine produkter i henhold til halvårig kursplan  

· eLæring: Interaktiv opplæring via web. 

 

Våre instruktører 
Vi har dyktige instruktører som alle har yrkeserfaring og spesialkompetanse innen sine 

fagfelt. 

 

Praktiske opplysninger 
Standardkurs gjennomføres i våre lokaler i Stavanger, Tromsø og Oslo. I Oslo ligger 

kurslokalene på Skøyen. Du kan enklest finne oversikt over våre standardkurs ved å gå inn på 

vår nettside www.vismasoftware.no/kurs. Her vil du finne kursoversikt for de tre nærmeste 

månedende, med beskrivelse av hver enkelt kurs. Du kan også melde deg på kurs direkte fra 

websiden. 

 

For bestilling av bedriftsinterne kurs kan du kontakte vårt prosjektkontor via e-post 

(prosjektkontor@visma.no) eller via telefon (46 40 40 00). 

 

  

http://www.vismasoftware.no/kurs
mailto:prosjektkontor@visma.no
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INNLEDNING 

Dette heftet er ment som hjelp til innføring av automatisk fakturakontroll. Kontrollen gjøres 

mellom ordre fra eHandel og faktura i Fakturabehandling. Hovedvekten vil bli lagt på å 

beskrive hvordan webbestillinger kan matches mot skannede eller elektroniske fakturaer. For 

å få mest nytte av funksjonen, anbefaler vi at det benyttes godkjenning i saksgangen på 

bestillinger, men dette er ikke noe absolutt krav for å kunne matche faktura mot bestilling. 

Men det vil være et krav for å kunne slippe ny saksbehandling av den inngående fakturaen. 

 

Visma Enterprise eHandel, Fakturabehandling og Økonomi er fullt integrert. Løsning og 

integrasjon sørger for at den informasjonen som oppstår der innkjøpet starter arves gjennom 

hele prosessen fra bestilling til betaling.  

  

Etter at varemottak er foretatt i eHandel og inngående faktura er mottatt, skal man i 

mottaksbildet i Fakturabehandling koble inngående faktura mot ordren i eHandel. Dersom 

det ikke er avvik mellom ordren og fakturaen, og fullmaktsstrukturen i eHandel og 

Fakturabehandling er lovlig og samsvarende kan fakturaen overføres til økonomi ferdig 

kontert, attestert og anvist. 

 

For å oppnå størst mulig forenkling av saksbehandlingen fra bestilling til betaling betinger 

systemet at det er godt samsvar mellom fullmaktsstrukturen i eHandel og Fakturabehandling 

for de aktuelle saksbehandlerne.  

 

Vi legger mest vekt på innkjøpsordre laget på webben i dette kursheftet, men også 

innkjøpsordre laget i Windows kan matches mot inngående faktura, enten de er 

saksbehandlet på forhånd eller ikke. Dette blir omtalt litt i et eget kapittel mot slutten av 

kursheftet, siden dette gjelder et fåtall brukere. 

 

Når en xml-faktura inneholder referanse til et ordrenummer vil systemet automatisk koble 

ordre og faktura. Det er også funksjonalitet for automatisk å sende en koblet faktura ut på 

saksbehandling uten å behandle den i fakturamottak. Dette er et parameter i 

Systemparametre/saksgang i fakturabehandling.  
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FAKTURAMATCHING 

Hva er Fakturamatching og avviksbehandling? Fakturamatching er å sikre at fakturaen er i 

henhold til avtaler samt bestilte og mottatte varer. Fakturamatch via Fakturabehandling gir en 

kontroll av faktura mot faktiske varemottak og med mulighet til å følge opp eventuell avvik. 

Hvor strengt dere ønsker å ha kontrollen er opp til organisasjonen, og dette defineres i 

systemet. Reglene som settes vil gjelde for hele selskapet. 

 

Varemottak er del av prosessen for å koble ordre mot faktura. Systemet krever at mottaker 

bekrefter at varene er mottatt (varemottak). Det er først etter at det er foretatt varemottak og 

skanning eller import av faktura at dere i mottak Fakturabehandling kan koble inngående 

faktura mot ordren i eHandel.  

 

Dersom en xml-faktura inneholder referanse mot ordre og det ikke er foretatt varemottak gir 

systemet beskjed om dette og foreslår at du sender mail til bestiller om at varemottak må 

registreres. I systemparametre i eHandel setter du hvor ofte systemet skal sende ut mail om 

manglende varemottak. MERK: Faktura blir ikke sendt til saksbehandling før varemottak er 

utført. 

 

 

Vår anbefalte rutine er å sette opp at handlevogner (webbestillinger) skal godkjennes av en 

overordnet med anvisningsmyndighet i fakturabehandling før bestilling skjer ut mot 

leverandør. Da sikrer dere at anvisning skjer på rett tid, nemlig før virksomheten er blitt 

forpliktet økonomisk.  Når varene kommer, blir varemottaket attestasjonen og selve 

bekreftelsen på at varene er mottatt i riktig antall og med avtalt kvalitet. Er det levert for få 

eller for mange varer, eller noe er ødelagt ved ankomst, vil varemottaket som gjøres 

dokumentere dette og ligge tilgjengelig ved fakturamatchingen. Hvordan avvik mellom 

varemottak og faktura skal håndteres styrer dere både gjennom systemparametrene og de 

rutinene dere lærer brukerne av systemet opp i.  

 

 

 

Fullmaktstruktur og forutsetninger 

For å oppnå fullstendig integrert informasjonsflyt og enklest mulig saksbehandling krever 

systemet at det er godt samsvar mellom fullmaktstrukturen i eHandel og Fakturabehandling. 

Du bør derfor ved innføringen av eHandel se på hvordan fullmaktstrukturen ligger i 

Fakturabehandling per i dag. 
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Med samsvar i fullmaktstruktur mener vi at en bruker i eHandel er gitt de samme rollene eller 

rettighetene også i Fakturabehandling.  

 

For å kunne overføre en faktura uten avvik direkte til Visma Enterprise Økonomi må 

følgende forutsetninger være oppfylt: 

 

 Brukerne må alltid være definert som brukere i Fakturabehandling (minimum 

konterer) og i eHandel. 

 Varemottak på ordren må være utført i eHandel. 

 Innkjøpsordren må være attestert og anvist av to forskjellige saksbehandlere i 

eHandel som begge er brukere i Fakturabehandling.  

 Anviser (godkjenner) i eHandel må ha anvisningsfullmakt i Fakturabehandling. 

 Riktig systemparameter er satt. 

 

Dersom noen av forutsetningene ikke er oppfylt, kan du likevel koble sammen fakturaen med 

varemottaket, men du vil da ikke nyte godt av at saksbehandling er utført i eHandel og må 

saksbehandle fakturaen fullt ut i Fakturabehandling.  

 

For å sjekke om det er godt samsvar, går du inn i Brukeradministrasjonen og sjekker på 

Fullmakter i aktuelt selskap, samt på modulspesifikke egenskaper for eHandel og 

Fakturabehandling. Ehandel benytter de samme fullmaktene som er gitt brukeren i Økonomi, 

mens Fakturabehandling kan ha ytterligere begrensninger i fullmaktene på de enkelte rollene. 

 

 

Her er en brukers fullmakter (konteringsfullmakter) på selskap og modul/roller.  
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Modulspesifikke egenskaper Fakturabehandling viser hvilke roller brukeren faktisk har i 

selskapet: 

 

Til slutt viser de modulspesifikke egenskapene for eHandel hvilke forbruksenheter brukeren 

har og rolle på aktuelle forbruksenheter. 
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Når fullmaktene er gjennomgått med tanke på dette, ligger forholdene godt til rette på 

brukernivå for å sette i gang med matchingen. Men det må også settes inn systemparameter 

for at løsningen er klar til bruk. 

 

HUSK! Under fanen Diverse må det legges inn Overordnet bruker. Dette er 

anviser(godkjenner). Overordnet bruker må også ha overordnet på sin bruker for at systemet 

skal godta den overordnede. 
 

  

Systemparameter i Fakturabehandling 

Før dere starter med kobling av faktura mot innkjøpsordre må dere definere regler for 

hvordan dere ønsker at systemet skal håndtere matchingen av ordre mot faktura. Dette gjøres 

under  

 

Grunndata>Systemparametre: 

 

 

Saksgang 

 

 

 
 

På fanen Saksgang kan du huke av for Send automatisk til saksbehandling ved matchende 

profil. Når du har huket av for dette parameteret, vil elektroniske fakturaer (xml) bli sendt 

automatisk ut til saksbehandling. Med andre ord slipper du å saksbehandle fakturaer med 

innkjøpsordrenummer eller matchende profil. Vi anbefaler at dere leser temahefte Profiler 

som du finner på nedlastingsområdet i Visma Community. 

 

Fakturaer som blir automatisk sendt til saksbehandling blir stemplet med den brukeren du har 

lagt inn i feltet Mottaker ved automatisk videresending i fanen eHandel. Det kan være en 

fordel å lage en dummybruker til dette formålet for å skille mellom fakturaer som er 

automatisk og fysisk behandlet i mottak. 
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eHandel 

 

 

På fanen ”eHandel” ligger alle parameterne som gjelder for integrasjonen med eHandel. I 

dette bildet ser du også hvilket selskap i eHandel vi nå kobler aktuelt selskap i 

Fakturabehandling sammen med. For at det skal gå an å legge data i dette bildet, kreves det 

også at en kobling mellom de to basene for eHandel og Fakturabehandling er på plass og 

dette skjer normalt ved installasjon av systemene. 

Ingen differanse 
Dersom det ikke er differanse mellom faktura og tilknyttet innkjøpsordre må dere bestemme 

hvilken status fakturaen skal sendes til; (1) kontering, (2) attestering, (3) anvisning eller (4) 

overføring. Valget bør avstemmes mot de interne rutiner dere ønsker i organisasjonen, men 

det naturlige er å sende en faktura som stemmer 100 % med ordren rett til overføring til 

Økonomi for postering. 

 

Forutsetningen for at fakturaen går rett til overføring er at tilknyttet ordre er attestert og 

anvist i eHandel av to forskjellige saksbehandlere, og at fullmaktene her samsvarer med 

fullmaktstrukturen i Fakturabehandling. Er ikke begge forutsetninger oppfylt, vil fakturaen 

likevel stoppe opp og kreve saksbehandling i Fakturabehandling. 

 

Differansegrense 
Dersom det er differanse mellom bestilling og faktura må differansen alltid utlignes. For å 

kunne øke antall faktura med ordrekobling som kan gå direkte til overføring uten egen 

saksbehandling på web, er det mulig å legge inn en avviksgrense på et visst beløp eller en 

prosentsats begrenset opp til et beløp som systemet likevel skal godta og utligne automatisk. 

Dette kan dekke opp for øreavrunding, eventuelle mindre gebyr, porto og andre småbeløp. 

Det er valgfritt å benytte seg av dette og beløpsgrensen avgjør man selv. I Eksempelet over er 

grensen satt til 500 kroner eller inntil 10 % opp til 50 kr. Avviksgrensen gjelder både positive 

og negative avvik mellom faktura og ordre. 

Under differansegrense 
Dersom det er et avvik mellom faktura og tilknyttet ordre, men avviket er innenfor 

avviksgrensa som dere allerede har definert, må dere bestemme hvilken status fakturaen skal 
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sendes til: (1) kontering, (2) attestering, (3) anvisning eller (4) overføring. Hva som settes her 

vil avhenge av hvilke interne rutiner dere bestemmer. Vår anbefaling er å sette at disse også 

kan gå til overføring til Økonomi. Det som da skjer, er at systemet legger differansen mellom 

faktura og ordre på en egen differanselinje og benytter avviksartikkelen til å utligne det 

manglende beløpet på ordren, enten det er positivt eller negativt.  

Avviksartikkel  
Dersom dere har definert et lovlig avvik, vil systemet benytte seg av standard avviksartikkel 

for web eller Windows for å føre differanse innenfor avviksgrensen. Det er mulig å ha flere 

avviksartikler. Du kan ha forskjellige standard avviksartikler som systemet benytter 

automatisk fra mottaksbildet og saksbehandling på web. Disse avviksartiklene setter du i 

systemparametre eHandel.  Andre avviksartikler du velger å benytte å du selv aktivt bruke  i 

systemet. 

 

 
Er parameteret Differanseartikkelen skal ha samme kontering som første konteringslinje 

avhuket vil du slippe å påføre kontering på avvikslinjer. Det er riktig å huke av dette hvis du 

benytter muligheten til å utligne mindre beløp automatisk i systemet. 

 

Dersom du ikke bruker lager og heller ikke ønsker å gjøre bruk av innkjøpsstatistikker i 

eHandel, skal parameteret Oppdater eHandel med endringer på pris, antall, mengde osv ikke 

være avhuket.  

 

Kjører du lagerstyring og ønsker at kostpriser skal oppdateres på lageret må parameteret 

være slått på. Er parameteret påslått, innebærer det at du kan endre priser etc på varelinjene 

på fakturaweb slik at fakturaen blir korrekt og uten differanse mot ordren. Den krever likevel 

manuell behandling om opprinnelig differanse er over avviksgrensen. Selv om kostprisen 

oppdateres, oppdateres ikke artikkelregisterets priser (katalogpris/innkjøpspris).   

 

 

Mer om avviksartikler 

Avviksartikler (minst en) må alltid opprettes i eHandel. Vi anbefaler egentlig to, en for web 

og en for Windows. Da har du mulighet til å skille på hvor utligningen har skjedd også. De 

som velges som standard avviksartikler, benyttes for føring av avvik innenfor artikkelgrensen 

og kan også benyttes ellers for å utligne avvik.  

 

Det kan være hensiktsmessig å opprette flere artikler i tillegg til standard avviksartikkel, for 

eksempel egne artikler for porto og frakt. Alle avviksartikler som skal gjøres tilgjengelige i 

Fakturabehandling må merkes med ”FB” i felt for ”Varetype”. Vi anbefaler at det ikke legges 

noen bestemt kontering på (standard) avviksartikkel, men at det gjerne legges på konto på 

eventuelt andre avviksartikler til spesifikke formål. Dette gir mulighet til å følge opp avvik 

mer detaljert og ta ut rapporter i Rapportgeneratoren i eHandel mot leverandører på ulike 

typer avviksartikler om ønskelig. 

 

Avviksartikkel opprettes gjerne i eHandel med en gang systemet settes opp, og vanligvis 

under en diversegruppe og mot en diverseleverandør. F.eks slik: 
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Når vi så går inn i Fakturabehandling kan vi få fram hvilke artikler som er gjort tilgjengelig 

fra eHandel for å behandle avvik. Da er vi klare til å gå i gang med selve ordreknytningen. 

 

 
 

 

Fakturamottak - ventestatus  
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Elektroniske fakturaer har et løpenummer i arkivreferansen som begynner på 9. 

Når du får opp en faktura med arkivreferanse som starter på 9 så betyr dette at fakturaen 

mangler ordrenummer eller profil. Det må være en målsetning at innkjøp gjøres fra eHandel 

og at leverandørene påfører ordrenummer i fakturaene eller at de påfører profil slik at du 

slipper å behandle disse i mottaksbildet. 

 

Men, det er en forutsetning at det er gjort varemottak på innkjøpsordre for at disse kan sendes 

til saksbehandling. Med andre ord du må bekrefte (gjøre varemottak) at du har mottatt varene 

eller fått tjenesten utført før du får lov å saksbehandle fakturaen.  

 

Dersom du ikke har gjort varemottak så vil en faktura med referanse til en innkjøpsordre bli 

sendt til Ventestatus.  

 

 
 

Når du har gjort varemottak vil systemet sende fakturaen til saksbehandling.  

 

Dersom det ikke blir foretatt varemottak vil systemet sende mail til bestilleren etter den tiden 

du bestemmer og setter i systemparametere på fanen eHandel. Dette sjekker systemet selv 

hver gang nye elektroniske fakturaer importeres. I eksempelet her er det satt opp til hver dag, 

noe som kanskje er litt hyppig for en del kunder. 
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Husk at leverandøren oftest sender fakturaen så fort varene er pakket. Når denne sendes 

elektronisk vil du motta denne med minimal forsinkelse i forhold til utsending. Velg derfor 

tid til purring i forhold til normal forsendelsestid fra leverandøren til deg slik at 

saksbehandlere ikke får en purring på mail før de får varene levert. 
 

Ordretilknytning og avviksbehandling i mottak  

Ordretilknytning kan skje på litt ulike måter, avhengig av om faktura er skannet eller en 

elektronisk faktura. En forutsetning er alltid at leverandøren faktisk påfører korrekt 

ordrenummer på fakturaen.  

 

En elektronisk faktura kan inneholde informasjon om aktuelt ordrenummer direkte i XML-

filen, slik at systemet allerede vet hvilken ordre fakturaen skal kobles mot. Det vil være 

veldig fint å få dette på plass mot flest mulig leverandører, samtidig er det nok et stykke vei 

fram til at alle fakturaer kommer i XML-format. Visma støtter flere xml-formater, og 

fordelen med xml er at når en testfaktura er kontrollert og alle opplysninger ligger i riktige 

felter etter innlesning, vil de komme på rett plass og verifisering av selve opplysningene blir 

overflødige. 

 

For skannede fakturaer er det mulig å ha et tolkeprosjekt som støtter tolking av ordrenummer. 

Det forenkler arbeidet i mottak mye. Inntil dere får installert dette, kan dere knytte faktura til 

ordre manuelt i mottaksbildet. Dette gjøres ved å velge Behandling – Med ordretilknytning 

i bilagshodet på fakturaene som hører til en bestilling gjort i eHandel.  

 

Fanen ”Saksbehandling med ordre” vil da bli tilgjengelig, og alle aktuelle ordre for valgt 

leverandør vil listes opp. Vær oppmerksom på at det bare er ordre som det er gjort 

varemottak på som vil være tilgjengelig i Fakturabehandling.  
 

Videre må du åpne den aktuelle ordren og merke ordrelinjene (mottakslinjene) som gjelder 

fakturaen.  

 

Eksempel med avvik under avviksgrensen 
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Når du med kappen Saksbehandling velger Med ordretilknytning og søker etter 

ordrenummer, kommer ordren med det/de tilhørende varemottak opp om det har blitt 

tolket/står i xml-filen.  
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Dobbeltklikker du på selve varemottaket blir alle artikler merket som tilhørende fakturaen. 

 

Sjekk nøye faktura mot varemottaket for å se om hva som utgjør differansen. Sammenlign 

bildet over og bildet under. Det er gjort varemottak på 16 stk, men på fakturaen ser du at det 

bare er fakturert 15 stk. Legg merke til at du i kolonnen #Koblet/ledig kan legge inn (koble) 

det antallet som er fakturert.  

 

Legg også merke til at differanse mellom faktura og ordre da blir borte. Altså var årsaken i 

dette tilfelle forskjell i antall mottatt og antall fakturert. 

 

Andre vanlige årsaker til avvik mellom faktura og ordre er, avvik i pris på ordre og faktura, 

mottak av som ikke fakturert, tillegg i faktura som frakt, porto, gebyrer eller miljøavgifter.  

 
 

 

 

I vårt eksempel er avviket saksbehandlet i fakturamottak, men dette kan også gjøres av 

saksbehandler på web.  
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Om du har avhuket for Vis saksgang og velger ”Send videre” må du velge hvordan du 

ønsker å behandle fakturaen.  

 

Når avviket på en faktura er innenfor avviksgrensen (systemparametre) kan den sendes til 

overføring. 

 

 
 

 

Merk at Differanselinjen (Prisavvik) har fått samme kontering som konteringslinje 1 som det 

stod i systemparameteret. Du har en mulighet til å slette differanselinjen laget av systemet 

ved å klikke på artikkelen Prisavvik og kan da legge til annen tilleggslinje på for eksempel 

Frakt i stedet. Velger her Send videre da dette er et rent prisavvik. 

 

Hvor mange konteringslinjer det blir på en faktura som kobles, avhenger av om artiklene som 

er kjøpt har mange ulike konteringer i eHandel. Artikler med lik kontering, summeres til en 

fakturalinje med en kontering. 

 

Fakturanummer 837246 ligger nå klar til overføring til økonomi. 
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Eksempel med differanse utenfor avviksgrensen 

I neste eksempel er vareverdien større enn fakturaen. Differansen er større enn den 

avviksgrensen vi har satt i Systemparameteret. 

 

 
 

 
 

Dersom det er 200 kroner i frakt på denne fakturaen (som ikke stod anført på innkjøpsordren) 

legges denne til som Ny differanselinje. 

 

Knappene ”Slett differanselinje” og ”Ny differanselinje” kan også brukes for å fjerne den 

automatiske differanselinjen som blir opprettet, og heller legge på mer spesifikke 

differanseartikler dersom dette er ønskelig.  

 

På den nye linjen fyller du inn beløp og kontering. Avhengig av valgt parameter kan 

differanselinje få samme kontering som første konteringslinje. Med konteringslinje menes 

hele konteringsstrengen. 
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Velger deretter Kontering og påfører denne. 

 

 
 

Deretter trykker du Opprett linje knappen og en linje med Frakt blir opprettet. 

 

Konteringslinjer opprettes automatisk dersom den ligger inne på artikkelen, og dersom det er 

et avvik under avviksgrense vil den bli opprettet og lagt på en egen eller første 

konteringslinje, alt etter som det er satt i parametrene. 

 

De tre linjene i midten av bildet (Diff. Grense, anvist i eHandel og saksbehandlere) viser 

status på faktura mot eHandel. 

 

 
 

 Diff.grense er første kontroll. Dersom differansen er under definert grense vil faktura 

kunne sendes til status angitt i systemparameter, hvis ikke sendes den til kontering. 

Er det brudd på differansegrensen, sjekkes ikke videre, da den uansett må behandles. 

 

 Anvist i ehandel er at ordre er lovlig anvist før utsendelse. Hvis differanse er under 

grensen og anvisning er utført, kontrolleres også siste regel. Stoppsymbol her betyr at 

ordren ikke er forhåndsgodkjent. 

 

 Saksbehandlere er en kontroll på at det en lovlig saksbehandlerrekke knyttet til 

behandlingen av ordren. Saksbehandlerne må ha godkjente roller og det må være 

minst to forskjellige personer som attesterer og anviser. Hvis alt er ok, får fakturaen 
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tre grønne haker, ellers vises STOP-skiltet på den regelen som er brutt og det 

kommer en melding om hva som vil skje med fakturaen under kontrollfeltene. 
 

Når en mottaksbehandling ender med at fakturaen må behandles, vil den gå ut til de 

saksbehandlerne som har behandlet bestillingen, med mindre du overstyrer dette på 

fakturalinjene før du sender fakturaen videre. 

 

 
I eksempelet her vil fakturalinjen gå til ODDAG til kontering hvis vi ikke endrer på 

det som er foreslått. Normalt foreslår systemet at bestiller skal være konterer og 

attesterer og at godkjenner av bestillingen skal være anviser.  

 

Hvis anviser fra eHandel ikke har anvisningsfullmakt i Fakturabehandling, kan felt 

for anvisning være tomt. Det blir da konterer eller attestantens oppgave å påføre en 

anviser som har fullmakt til å anvise fakturalinjen. Alternativt kan den som behandler 

fakturaen i mottak endre saksbehandlere før utsending. 

 

 

Varemottak ikke foretatt 

Dersom du søker og får treff på ordrenummer, men det ikke er foretatt noen varemottak 

ennå, vil du få mulighet til å sende et epostvarsel til rekvirenten om at faktura på ordren er 

mottatt, og en henstilling til å foreta varemottak. Det kan ligge en link rett til 

eHandelswebben i denne eposten slik at rekvirent kan logge seg på fra eposten og foreta 

varemottaket. 

Linken finner du i systemparameter under fanen Generelt. 

 

Dersom fakturaen er en xml-faktura med referanse til ordrenummer og dette er lest i fila 

vil denne legge seg i Ventestatus. I systemparametre/ehandel setter du hvor ofte brukere 

skal få mail om manglende varemottak. 
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Dersom du ønsker å behandle fakturaen uten å koble mot ordre kan du merke den og flytte 

den til mottak med knappen Flytt merkede. 

 

 

Fakturakontroll via web 

Dersom det ikke er samsvar mellom innkjøpsordre og faktura eller forutsetningene ikke er på 

plass, må fakturaen saksbehandles i Fakturabehandling web. Reglene for saksbehandling i 

web er definert som beskrevet ovenfor. Brukerne kan behandle avviket slik at hele 

fakturabeløpet er kontert i forhold til rutiner i virksomheten. Avviksbeløpet fremkommer 

øverst i bildet under ”Differanse”. Dette er differanse mellom en annen ordre og faktura enn i 

foregående eksempler, men prinsippene er de samme. 

 

Det er ulike muligheter for behandling av faktura med tilknyttet ordre i Fakturabehandling 

web. 
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Under fakturafunksjoner finner du følgende valg vedrørende kobling av faktura og ordre. 

[Vis differanselinjer] 

[Utlign differanse] 

[Vis ordre] 

[Fristill ordre] 

 

Vis differanselinjer  
Når du bruker denne funksjonen vises kun de linjer som har avvik. Linjene vises parvis med 

fakturalinje og deretter ordrelinje slik at du lett ser forskjeller både på antall og pris. Legg 

merke til at du kan få opp alle linjer ved å krysse av for Alle linjer.  

 

Legg merke til at linje 3 har innhold fra faktura, men ikke fra ordre og linje 0 ikke har linje 

fra faktura, men har innhold fra ordre. Dette skyldes at det ikke er lagt inn leverandørens 

artikkelnummer i eHandel og dermed ikke gjenkjennes. 

 
 

Utlign differanse 
Via utlign differanse kan du opprette en ny ordrelinje for å utligne differanse. Ved å velge 

dette alternativet, vil systemet foreslå en tilleggslinje på første konteringslinje like stor som 

differansebeløpet, altså her 200 kroner. Men først må du velge å plassere avviket på en 

tilgjengelig avviksartikkel.  
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Velger du f.eks frakt, fylles opplysningene inn i bildet på venstre side slik: 

 
 Ved å trykke Legg til, tar en med avvikslinjen tilbake til fakturalinjene. 
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Som du kan se har beløpet på konteringslinje nr 1 økt til 551 kroner og differansen øverst i 

Fakturahodet er nå 0,00. Hvis du ønsker å se på ordrelinjene eller endre noe, trykker du på 

Vis ordelinjer: 

 

 

Ved å markere fraktlinjen, får du fram konteringen på den, en mulighet til å endre 

konteringen eller å slette hele linjen igjen. 

 

 

Under Linjefunksjoner har du også mulighet til å velge Tilleggslinje og komme inn i bildet 

for differanseartikler. Forskjellen på å velge denne funksjonen, er at ved sistnevnte metode 

må du selv angi hvor stort beløp du ønsker å lage en tilleggslinje for. Når du tar den med 

tilbake, vil du se at beløpet har gått til fratrekk på differansen øverst i bilagshodet.  

 

Samme hvilken metode som benyttes for å legge til tilleggslinjer, vil det ikke være mulig å 

sende fakturaen videre før alle linjene er behandlet. Det må også være en lovlig 

saksbehandler i neste steg for å få godtatt fakturalinjene. Det er kontroll på at ikke samme 

person kan utføre både steget Attestasjon og Anvisning.  

 

Når avviket er behandlet kan fakturaen sendes videre på vanlig måte. Attestant og Anviser vil 

ikke ha funksjonalitet for å fristille ordre eller endre ordrekoblinger, så om det oppdages feil i 

koblingen på disse stegene, må fakturaen avvises og melding gis slik at konterer kan 

korrigere feilen og sende den framover på nytt igjen. 

Vis ordre  
Med denne funksjonaliteten henter du opp ordre og tilhørende varemottak slik at du ser alle 

ordre detaljer. Her kan du også koble eller ta bort varelinjer som ikke skal være med i forhold 

til fakturaen. Men, dersom du kun skal endre på en linje må du bruke Utlign differanse og 

deretter linjefunksjoner. 

Fristill ordre 
Funksjonaliteten er kun tilgjengelig for konterer. Dersom konterer ikke ønsker å behandle 

fakturaen i tilknytning til ordren, er det mulig å fristille ordren fra fakturaen. Fakturaen kan 

da behandles på ordinær måte, uten å ta hensyn til den opprinnelige ordren.  

 

NB! Hvis fakturaen behandles uten ordrekobling, vil ordren bli liggende i status 

Fakturakontroll (20) i eHandel og vil aldri bli ferdigstilt der av seg selv. Det er derfor en 

fordel å få koblet sammen de riktige fakturaene mot riktige ordre/varemottak for å sikre spor 

av hele innkjøpsprosessen. Hvis det av en eller annen grunn likevel er behov for å fristille en 

ordre, ta kontakt med systemansvarlig i eHandel og oppgi ordrenummeret, slik at 

vedkommende kan rydde den bort manuelt i eHandel. 

 

Alle differanser MÅ være utliknet, før du får godkjent og sendt fakturaen videre i 

saksgangen. 
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FAKTURAHISTORIKK 

Fakturahistorikken blir annerledes når du spør på en faktura med ordretilknytning. Dette 

gjelder selvfølgelig også om det spørres via Visma Enterprise Økonomi. 

 

Fakturahodet ser ut som vanlig: 

 
 

Og fakturalinjen også, bortsett at det står en pluss foran (som viser at du kan komme lengre 

ned i detaljene). Når du står på fakturalinjen, har du konteringen og saksbehandlerne på 

Fakturadetaljene på høyre side. 

 

 
 

 

Vil du videre ned i detaljene klikker du på ordrelinjen: 
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Da fremkommer hvem som har registrert handlevognen og hvem som har godkjent den, 

hvem som har foretatt varemottak og kontrollert fakturaen. (Fremkommer ikke her pga 

sletting av lagerlogg har blitt foretatt.)   

 

Klikker du på plussen foran Ordre ser du hvilke artikler som ordren inneholder og klikker du 

på en artikkel kommer det fram detaljer om varemottaket på denne artikkelen.  

 

 
 

Står du på ordrenummer og trykker knappen Vis ordre ser du detaljer om ordren. 
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Trykker du Vis handlevogn når du står på ordre i fakturahistorikk ser du alle artiklene i 

handlevognen hvis ordren er laget på bakgrunn av en webbestilling. 

 

 
 

Som du ser har alle artiklene i denne handlevognen samme innkjøpsordre. Det kan godt ligge 

artikler til forskjellige leverandører i en handlevogn, og også artikler som skal leveres fra 

internt lager. (Artikler med lokal forsyning.) Uansett har du alltid muligheter til å gå fra det 

posterte bilaget i Økonomi tilbake til den opprinnelige handlevognen. I Økonomi kan du også 

sjekke når fakturaen ble betalt og avregnet i banken. Dermed har du en ubrutt kjede med 

sammenhengende informasjon fra bestilling til betaling. 
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MATCHING AV INNKJØPSORDRE FRA 
WINDOWS 

Det er i prinsippet ingen forskjell på selve matchejobben i Fakturabehandling om ordren er 

generert på bakgrunn av en handlevogn på web eller om den er en innkjøpsordre registrert 

direkte i windowsløsningen.  

 

Men for å oppnå mulighet til å kunne sende fakturaen direkte til overføring ved match mot 

ordre og varemottak, må også en windows-ordre være saksbehandlet på forhånd. 

 

Dette krever at innkjøpsordretypen har en statusgang som inneholder status for 

saksbehandling. Etter at innkjøpswebben ble laget, har det vært mindre fokus på 

saksbehandlingen i windows rett og slett fordi de aller fleste rekvirentene foretrekker å 

bestille via web.  

 

Et eksempel på hvordan en slik statusgang kan se ut er f.eks slik: 

 
 

Når innkjøpsordren er registrert i eHandel, ligger den tilgjengelig for saksbehandling. Det er 

mulig å godkjenne for andre (hvis du har lov til å anvise, og har fullmakt til konteringene i 

Økonomi) ved å fjerne avhukingen på Vis bare egne saker.  

 

Rødt utropstegn viser hvilke faner det ligger saker til behandling til den aktuelle 

saksbehandler. 
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Det er mulig å endre kvantum eller slette linjer på ordren, men det mest vanlige vil være å se 

på ordren og å godkjenne den. Vil du ikke godkjenne en ordre, finnes det lite systemstøtte for 

dette i windows fordi det meste av saksgangen er flyttet ut på web.  

 

Når du trykker på knappen Utfør på den aktuelle ordren, blir den anvist og innkjøpsordren 

går i bestilling til leverandør. Hvis saksbehandlere har krysset av at de ønsker epostvarsel ved 

utsending av innkjøpsordre, vil de motta eposten når ordren blir godkjent og varene bestilt. 

 

Varemottaket må også utføres i windows på disse bestillingene før matching kan foretas.   


