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Fakturering
Innledning.
De aller fleste bruker i dag fakturaer med KID-nummer. De har også gjerne en avtale gjennom sin
bank/Bankenes BetalingsSentral (Nets/BBS) om automatisk trekk av kundene, såkalt avtalegiro.
Hvis OCR (bruk av KID-nummer) og eventuell avtale om Avtalegiro ikke er på plass, så må dette ordnes før
fakturering kan starte. Hvis ikke ender vi opp med å sende papirfakturaer til alle, noe som vil påføre
senteret ekstrakostnader med pakking og porto og registrering av betalinger.

Innstillinger
Under firmainnstillingene - Innstillinger, Firmainnstillinger på fanen Økonomi og regnskap, Automatisk
Fakturering har vi valgt en fakturadato og en
trekkdato for avtalegiro.
I vårt eksempel er det valgt den 20. I hver måned.
For at dette skal fungere korrekt og at vi skal få
inn pengene våre til rett tid må vi starte
produksjonen av ordrer og fakturaer minst 10
dager tidligere. I vårt eksempel senest den 10. I
hver måned. Xakt vil minne deg på dette
automatisk når datoen nærmer seg.
De fleste brukere benytter de innstillingene som
er vist her uten at vi nå skal gå i detaljer på hvert
enkelt punkt.
NB Skal bare benyttes av de med 13
fakturaperioder i året, og bare ved fakturering av
den 13. perioden!
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Ordre/Fakturering verktøylinje.

Det er laget en egen verktøylinje for disse rutinene.
Hvis du ikke ser denne linja hos deg kan du lett ta den frem slik:
Klikk med høyre mustast på et ledig sted på menylina. Klikk deretter på Regnskapsrutiner.
Du får nå øyeblikkelig opp ei verktøyline med praktiske snarveier for fakturering.
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Kjøreplan fakturering
Du SKAL gå inn på www.nortrim.no Brukerstøtte, NorTrim Xakt Brukerhåndbøker
Klikk på dokumentet Kjøreplan for periodisk fakturering av kontrakter.
Denne SKAL du skrive ut og krysse av etter hvert som de ulike delene er fullføres.
Dette sikrer at du får gjort alt riktig med en gang, og sparer deg både tid, penger og ergrelse.

Oppdater kontraktstatus.
Før vi starter faktureringsrutinene skal vi be Xakt gå gjennom alle kontraktene og kontrollere gyldigheten
av disse. Hvis sluttdato er passert eller kontrakten er oppsagt skal den settes inaktiv.

Gå på Menylinjen og velg Rutiner, Kunder og klikk
deretter på Oppdater kontrakters aktivstatus.

I vinduet som kommer opp får du anledning til å velge
hvilke avdelinger, prosjekt og ansatt rutinen skal
kjøres for, men for de fleste vil det være riktig å la
standardvalgene stå som de gjør.

Ved å trykke på knappen [ Vis liste ] kan du straks se hvilke kontrakter
denne rutinen vil påvirke.

Hvis du på denne listen ser noe du mener er feil kan du notere deg hvilke kunder det gjelder, og så lukke
lista. Velg avbryt for deretter å gå inn og rette den/de aktuelle kunder/kontrakter før du starter rutinen på
nytt.
Trykk [ OK ] for å gjennomføre rutinen.

Svar Ja og OK på de påfølgende meldingene.

Versjon 2010.1

Revidert 16.05.14

Side 5

Fakturering

Xakt

Oppdater Kundenes aktiv/inaktiv-status
Etter å ha oppdatert kontraktenes status lar vi Xakt gå gjennom kundemassen og sette alle uten aktiv
kontrakt som inaktive.

Gå på Menylinjen og velg Rutiner, Kunder og klikk
deretter på Oppdater kontrakters aktivstatus.

I vinduet som kommer opp får du anledning til å velge
hvilke avdelinger, prosjekt og ansatt rutinen skal kjøres
for, men for de fleste vil det være riktig å la
standardvalgene stå som de gjør.

Ved å trykke på knappen [ Vis liste ] kan du straks se hvilke kunder
denne rutinen vil påvirke.

Hvis du på denne listen ser noe du mener er feil kan du notere deg
hvilke kunder det gjelder, og så lukke lista.

Velg avbryt for deretter å gå inn og rette den/de aktuelle
kunder/kontrakter før du starter rutinen på nytt.
Trykk [ OK ] for å gjennomføre rutinen.

Svar Ja og OK på de påfølgende meldingene.
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Forberedelser:
Registrere alle nye kontrakter.
Vi skal forsikre oss om at alle nye kunder og nye kontrakter er registrert i Xakt slik at vi får disse med i
faktureringsrutinen.

Les inn BBS OCR-fil
For å sikre oss at vi får med oss alle kunder som har signert og sendt inn avtale om Avtalegirotrekk, må vi
alltid starte med å hente og lese inn OCR-fil fra NETS/BBS før vi starter faktureringsrutinene. Dette sikrer at
vi slipper å produsere unødvendige papirfakturaer.
Start derfor med å gå inn til NETS/BBS – enten gjennom nettportalen deres eller gjennom nettbanken alt
etter hvordan dette er lagt opp i deres firma.
OCR-filen(e) som du henter lagrer du på C:\BBSfiler som du også gjorde i tidligere NorTrim
NB: Andre lagringssteder kan godt brukes, men da må du ha klart for deg hvor de blir lagret.

Når du har hentet inn fil(er) fra NETS/BBS starter du innlesingsrutinen ved å klikke Les inn BBS OCR fil

Du får da opp et vindu som ser slik ut. Her ser du blant annet tidligere innlesinger.
For å lese inn data du nettopp har hentet fra NETS/BBS klikker du på [ Importer Fil ] – knappen.

Bildet du nå får opp
kan variere litt
etter hvilken
versjon av
Windows du har
installert.
I alle fall skal du nå
lete opp den
betalingsfila du
lagret i C:\BBSfiler ( Evt V:\BBSfiler )
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Når du har funnet fram til katalogen ser du at de OCR-filene du allerede har importert til Xakt har skiftet
navn og heter noe slikt som: OCR.D100909_ ImportedAt_dato_klokke.000
Den/de filene som ikke er importert har et navn som er omtrent OCR.D090710.123
Klikk nå på den filen du vil lese inn,
og deretter på [ Åpne ]
Har du flere filer, kan du markere alle ved å holde nede
Ctrl-tasten på tastaturet mens du velger filene.

Du vil nå få opp en fremdriftsplan som viser innlesningen av filen. Her i eksemplet vises en Error melding,
det er ny avtalegiroavtale som ikke er gått i orden pga at kundenummeret ikke eksisterer i databasen.
Advarslene kommer når det er problemer med en innbetaling. Det kan være at beløpet ikke stemmer eller
at det er brukt ukjent KID-nummer.

Gjenta innlesingen til du har med deg alle filene.
Legg også merke til at de innleste filene i C:\BBSfiler nå har skiftet navn for å vise at de er innlest.
Det er helt problemfritt å lese inn en fil flere ganger. Xakt vil oppdage at denne filen er lest inn fra før og
stoppe prosessen. Ingen skade skjer.
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Den markerte blå linjen viser innlest fil og til høyre ser vi resultatet. Øverste del viser innbetalingene, og
eventuelle advarsler. De forskjellige synkroniserings statusene er OverBetalt = Kunden har mest sannsynlig
betalt samme faktura to ganger. UnderBetalt = kunden har betalt bare en del av fakturaen.
Nederste del viser status på mottatte avtalegiroavtaler. KID viser KIDnr på avtalen, registreringstype viser i
dette tilfellet nye signerte avtalegiroavtaler som BBS har mottatt og godkjent, eller hvor kunden har inngått
avtale i sin nettbank. Vi får også her beskjed om noen har sagt opp sin avtalegiroavtale gjennom
nettbanken. Vedkommende vil da automatisk få papirfaktura heretter.
Derfor er det viktig å lese inn returfiler før vi starter faktureringsrutinen.

Er forrige sending av avtalegirofil godkjent?
Enkleste måten å sjekke dette er ved å trykke på knappen [ Lag avtalegirofil ] i Xakt
I bildet som kommer opp velger du din KundeenhetsID
Du får da opp eventuelle ikke godkjente innsendinger, og hvis
disse er OK kan du også godkjenne dem herifra.
Når alt er godkjent skal det stå null her.

Hvis det vises et tall her betyr det at det i Xakt ligger
avtalegirofakturaer hvor innsendingen ennå ikke er satt som
godkjent. Hvis du med sikkerhet VET at dette gjelder siste
innsendte trekkfil eller slettefil, og at denne er innsendt og godkjent,
da skal du trykke knappen [ Endre status på forsendelsen til Ferdig ]
Hvis det ligger igjen et antall ikke godkjente innsendinger, så vil disse også bli med på nytt i den trekkfila du
lager i dag, og dette medfører at det blir laget et ekstra trekk på kunden, og det blir IKKE populært.
Overstående punkter MÅ være godkjent før arbeidet kan fortsette.
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Sikkerhetskopi
Før arbeidet fortsetter SKAL du ta sikkerhetskopi.
(Hvis noe går galt kan vi da stille systemet tilbake og starte herfra igjen)

På menylinjen velger du Verktøy, Sikkerhetskopier database.

Du kommer nå inn i en veiviser hvor du klikker på
Neste, og får opp følgende skjema:

La typen stå på FULL
Plasseringen KAN endres, men la den
gjerne stå på systemstandard.
Ta bort haken i Autogenerer..
Skriv inn et greit navn på kopien
La Filending stå til BAK
Trykk Neste for å fortsette

Sikkerhetskopien tar noen sekunder, og etterpå får du et bilde
hvor det bekreftes at kopien er tatt.
Du trykker nå på Ferdig og kan trygt fortsette med faktureringen.

Kontroller fakturainnstillingene
Gå inn i Innstillinger -> Firmainnstillinger ->
Økonomi og regnskap -> Automatisk Fakturering
Du får da opp et skjema som dette.
Artikkel for Sponsors Faktura skal IKKE endres.
De fleste bruker innstillingene slik som vist her.
Hvis du gjør endringer her må du trykke på Lagre-knappen før du
går ut av dette bildet.
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Lag ordrer
Det neste steget er nå å generere ordrer på grunnlag av de inngåtte kontrakter.
(En ordre er ikke en faktura, men bare et fakturagrunnlag. Ordren skal vi bruke til kontroll for å se at
fakturaene blir korrekte)
Ved å klikke på knappen Lag ordrer på verktøylinjen, starter en
hjelpefunksjon som leder oss gjennom prosessen.
Her er det lurt å klikke på linken som ligger her
Den gir deg en kjøreplan som det kan være lurt å skrive ut og
følge til punkt og prikke i alle fall de første gangene til dette sitter
i fingrene.
Når du har skrevet den ut lukker du dokumentet, krysser av i kjøreplanen og fortsetter ved å klikke [ Neste ]
I det neste vinduet får du opp en rekke felter hvor du kan
legge inn/endre data. Xakt vil automatisk foreslå neste
ordredato, riktig måned og år. Endre om nødvendig. Du
kan også legge inn navnet ditt og en beskrivelse av dette
ordresettet om du ønsker.
Trykk på Neste-knappen

I dette skjermbildet kan du, om du ønsker, avgrense
produksjonen av ordrer til å gjelde bare en spesiell avdeling,
et spesielt prosjekt eller også en spesiell ansatt.
Du kan også velge om vi vil forsere fakturering av enkelte
sponsorer utenfor de planlagte intervaller, men da lager du
ordrer BARE for den/de sponsorer du merker av – men
ingen andre kunder.
I de fleste tilfeller kan du uten videre trykke på
Neste-knappen.
Du får nå se en fremdriftsrapport som først og fremst viser hva
systemet arbeider med. Denne kan skrives ut, men den blir automatisk
minimert når prosessen er ferdig.
Nå blir ordrene generert på grunnlag av de inngåtte kontrakter og de
valg vi har gjort. Etter kort tid kommer siste bilde i assistenten opp og
forteller deg at jobben er gjort.
Trykk på Ferdig-knappen
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NB Nye medlemmer hvor Første Faktura ikke er skrevet ut blir også tatt med i denne prosessen. 
VIKTIG
Gå på Rapporter, Økonomi, Ordreliste (Eller knappen Ordreliste på verktøylinjen)
Du får nå opp en forhåndsvising av ordrelisten som inneholder de ordrene du nettopp laget.
Skriv gjerne ut denne, og se over lista for å sjekke om ordrene ser sannsynlig ut.
Mange velger også å sende listen som e-post f.eks til sin egen e-postkonto.

Om du ser noe som avviker fra det forventede, så går du fra kunderegisteret inn på kontrakten til den
kunden det gjelder og retter opp det som ikke stemmer.
NB Ordrer på Kr. 0,00 gjelder oftest kontrakter som er sponset fullt ut. Disse blir ikke skrevet ut.

Etter korrigering av feil i kontraktene
MÅ du slette ordrene og generere nye.
Slett automatiske Ordrerutine
Klikk knappen Slett automatiske ordrer

Klikk Neste i bildet som kommer opp.
Deretter bekrefter du at du vil slette
ordrene ved å sette hake her
og trykke Neste-knappen

Og Ferdig-knappen i det neste bildet.

Etter slettingen av ordrene må du nå kjøre ordrerutinen på nytt for å lage nye og feilfrie ordrer.
Bla tilbake til forrige side, punktet Lag ordrer, og start derifra.
Hvis det fortsatt finnes feil på ordrelista gjentar du prosessen med retting av kontrakt(er), sletting av ordrer
og generering av nye ordrer. Dette må gjentas til ordrelista er helt korrekt før vi lager fakturaene.
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Avvikende krav
Det er mulig å gå inn i kunderegisteret, finne frem til kunden og gå inn på fanen ordrer. Ved å dobbelklikke
på ordren det gjelder kan den redigeres hvis det av en eller annen grunn skulle være behov for å fakturere
et avvikende beløp en enkelt måned. En slik retting må gjøres ETTER at ordrerutinen er ferdig kjørt siste
gang, men FØR det lages fakturaer av ordrene. Det arbeides med en mer elegant løsning for avvikende
krav.

Generer (produser) fakturaer.
Nå ordrelisten nå er kontrollert og er helt rett så kan vi gå videre.
Vi er nå klare til å generere fakturaer ut fra ordrelisten og skrive dem ut.
Klikk på knappen [Skriv ut fakturaer]

Det startes nå en veiviser hvor vi kan velge hvordan fakturaene skal skrives ut.
Dette bildet vil komme til å bli endret snart, så beste valget er nå
Skriv alle på papir.
Dette medfører IKKE at avtalegirofakturaer kommer på papir!
OBS Mange mennesker skifter e-postadresse, og andre er ikke
flinke til å kontrollere e-posten sin. Dette kan innebære en risiko for at fakturaer sendt på e-post ikke når
kunden. Har du kunder som har bedt om faktura pr. e-post, så merker du av her i stedet.
I neste bilde i veiviseren velger vi hvilke fakturaer som skal
skrives ut. Manuelle, kontraktsfakturaer eller begge deler.
Hvis fakturaene skal legges til en annen regnskapsperiode enn
den foreslåtte kan dette settes i dette skjemaet.
NB Dette bør ikke endres uten i forståelse med regnskapsfører.
I neste bilder velger de fleste alle avdelinger.
OBS Ta gjerne bort krysset for Forhåndsvising i
neste bilde. I denne forhåndsvisingen vil det
nemlig stå UTKAST med store bokstaver tvers
over fakturaen. – Lukk forhåndsvisingen om du
har brukt denne til kontroll.
Under produksjon av fakturaene vises en
fremdriftsrapport. Denne kan du gjerne
minimere. Den er mest for å vise fremdriften i prosessen.
Når fakturaene er ferdig generert kommer det opp flere skjermbilder:
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Fakturajournal kan du skrive ut til bruk i regnskapet. Du kan også velge å sende den til e-postkonto(er)

Etter at du har fått den ut på papir eller sendt journalen pr. e-post kan du lukke denne forhåndsvisingen
ved å klikke på den røde lukkeknappen. Denne fakturajournalen vil naturligvis være tilgjengelig i Xakt når
som helst dere har behov for den

Nede på oppgavelinja, nederst på skjermen vil du nå finne flere symboler. De kan variere etter hvilken
Windows-versjon du har og hvilke andre programmer du har i gang, men oppgavelinjen kan se omtrent ut
som dette:

Klikk på symbolene til du finner den som viser oversikten over produserte fakturaer:

I dette vinduet ligger de forskjellige
fakturatypene under hver sine faner,
Alle, Papir, E-post og Avtalegiro.
Her kan du se kunde nummer, navn og
beløp, men ingenting kan endres herifra.
Hvis du oppdager noe uriktig nå, må du
velge Avbryt og også lukke
forhåndsvisingsvinduet av fakturaer.

For å rette feil nå kan du enten:
a) Gå inn på den/de kundene det gjelder. Gå inn på ordrene og rette eller slette disse og deretter
kjøre rutinen Skriv ut fakturaer igjen.
b) Du kan slette alle automatiske ordrene med [Slett ordre ]-knappen. Gå inn på kontraktene til de
kundene hvor fakturaen ble feil og rette disse. Deretter må du generere lage ordrer på nytt og
deretter gå inn på Skriv ut fakturaer igjen.
Hvis oversikten ser rett ut fortsetter du ved å trykke Neste >

I neste bilde får du mulighet til å sende fakturavarsel pr. SMS til
kundene om du ønsker.
NB dette vil påføre dere kostnader til SMS
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Når du har tatt standpunkt til dette trykker du Neste.

I dette bildet bekrefter vi om ordrene skal merkes som fakturert. Da kan vi ikke lenger gjøre endringer i
ordrene/fakturaene.
Men, vi kan naturligvis legge tilbake sikkerhetskopien
vi tok før vi begynte og starte forfra med
ordre/faktureringsrutinene og eventuelle
korrigeringer i kontraktene.
Hvis vi ikke godkjenner fakturaene kan vi ikke få
skrevet ut annet enn fakturautkast, og vi får heller
ikke lage trekkfil for innsending.
Trykk på Neste og deretter Ferdig i det siste bildet.

Du har nå også fått en forhåndsvising av fakturaene.
Hvis du ikke ser den kan den ligge nede på oppgavelinjen til høyre for Start-knappen
Xakt skriver fakturaene ut på vanlig hvitt papir. Det er derfor ikke nødvendig å legge inn blanketter i
fakturaskriveren.
Mange velger også å sende fakturaene til sin e-postadresse og skrive dem ut derifra.
Å sende rapporter og andre utskrifter med e-post i Xakt foregår som alltid fra forhåndsvisingen:

NB Forhåndsvisingen viser BARE papirfakturaene – ikke Avtalegirofakturaer.
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Prøveutskrift og fakturautskrift:
NB Noen velger å sende papirfakturaene på e-post til sin egen PC, og skrive dem ut derifra.
Klikk på utskriftssymbolet (bruk absolutt symbolet med ?)
Velg den skriveren som skal brukes.

Skriv deretter inn tallet 1 i feltet for antall og deretter på [Skriv ut]
Den første fakturaen kommer nå ut på skriveren
Når du er fornøyd med hvordan utskriften ser ut skriver du ut alle fakturaene ved igjen å trykke på
utskriftssymbolet med ? , velg korrekt skriver, merk av for alt og trykk [Skriv ut]

Versjon 2010.1

Revidert 16.05.14

Side 16

Fakturering

Xakt

Lage og sende trekkfil
Etter å ha generert, skrevet ut papirfakturaene og godkjent disse må vi lage en trekkfil som skal sendes til
NETS/BBS (Bankenes Betalingssentral) for å gjennomføre trekk i henhold til de avtalene om avtalegiro som
er inngått.

Lag Avtalegiro fil
Klikk på Knappen [ Lag avtalegirofil ]
(Eller Rutiner, Fakturering, Lag avtalegirofil)
Velg riktig Kundeenhets-ID
(Normalt er den allerede valgt)
Du ser her hvor mange avtalegirofakturaer og
totalbeløp som ligger klar.

Du skal IKKE endre statusen til ferdig nå!
Klikk [ Generer Avtalegirofil ]
NB: Hvis varsel om trekk skal sendes fra banken kan du
ikke ha fakturering og trekkdato i samme måned. For
de fleste vil det være rett å merke av for Egenvarsling.
Ellers skal du normalt ikke gjøre endringer, men bare
klikke på [ OK ]

Avtalegirofilen skal nå lagres. Xakt har gir den et navn som standard er BBS_dato.BBS
Eks. BBS_101112.BBS
Du må nå bestemme hvor denne filen skal lagres.
Vi foreslår å lagre den på din lokale harddisk i
C:\BBS-filer
Brukere av vår nettløsning anbefales å lagre den
på V:\BBS-filer
(Dette er det samme som din lokale harddisk
C:\BBS-filer)
Det bildet du ser til høyre kan være noe forskjellig
alt etter hvilken versjon av Windows du bruker.
Når plasseringen er bestemt trykker du [Lagre]- knappen.
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Som en kuriositet kan du nedenfor se innholdet av en slik Avtalegiro trekkfil.
Heldigvis behøver vi ikke bekymre oss om hva alt dette betyr. Xakt og NETS/BBS håndterer dette.
NY000010001129680000010000080800000000000000000000000000000000000000000000000000
NY210020000000000000001143121120802000000000000000000000000000000000000000000000
NY21023000011830402100000000000000000000000037900
0001101301000010445000000
NY2102310001183Dyrnes Jør
Gjelder treningsavgift fo00000
NY210088000000010000000400000000000037900040210040210000000000000000000000000000
NY000089000000010000000600000000000037900040210000000000000000000000000000000000

Innsending av trekkfil til NETS/BBS
Når fila nå er produsert og lagret går du inn i det programmet du benytter til innsending av trekkfiler.
Dette kan skje gjennom ditt nettbankprogram eller direkte gjennom portalen til NETS/BBS.
Når du har fått bekreftet gjennom portalen eller nettbanken at NETS/BBS har mottatt og godkjent
trekkfilen skal vi gå en liten tur inn i Xakt for å merke disse kravene som ferdig innsendt.

Godkjenne innsendt trekk
Klikk på Knappen [ Lag avtalegirofil ]
(Eller Rutiner, Fakturering, Lag avtalegirofil)
Velg riktig Kundeenhets-ID
(Normalt er den allerede valgt)
Du ser her hvor mange krav som er generert.

Nå skal du endre status på disse til ferdig.
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Utskrift av manuelle ordrer/fakturaer.
NB: Manuelle fakturaer blir aldri sendt pr. avtalegiro, men kommer alltid ut som papirfakturaer!
Manuelle ordrer laget f.eks ved kredittsalg i butikkmodulen eller andre manuelle ordrer må også
konverteres til fakturaer og skrives ut.
Dette foregår nesten på samme måten som ved utskrift av de automatisk genererte fakturaer, men vi tar
kortversjonen her:
Klikk på knappen [Skriv ut fakturaer]

Det startes nå en veiviser hvor vi kan velge hvordan fakturaene skal skrives ut.
Velg skriv alle på papir
I neste bilde i veiviseren velger vi denne gangen manuelle.

Hvis fakturaene skal legges til en annen regnskapsperiode enn
den foreslåtte kan dette settes i dette skjemaet.
NB Dette bør ikke endres uten i forståelse med regnskapsfører.
I neste bilder velger de fleste alle avdelinger.
OBS Ta ikke bort krysset for Forhåndsvising
Når fakturaene er ferdig generert kommer det opp flere skjermbilder:
Fakturajournal kan du skrive ut til bruk i regnskapet.

Etter at du har fått den ut på papir
kan du lukke denne
forhåndsvisingen ved å klikke på
den røde lukkeknappen.
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Du får også et vindu som viser en fremdriftsrapport.
Den kan du bare lukke når du har tatt et overblikk.
Du har også fått et vindu som viser de produserte
fakturaer. Her kan man gå inn og se hva som er med
på de enkelte fakturaer, men ingenting kan endres
herifra.
Hvis du oppdager noe uriktig nå, må du velge Avbryt
og også lukke forhåndsvisingsvinduet av fakturaer.
I kunderegisteret velger du den/de kundene det
gjelder. Gå inn på ordrefanen, dobbelklikk på ordren det gjelder, korriger ordren og lagre den korrigerte
ordren.
Etter slik korrigering må du starte utskriftsprosedyren på nytt fra forrige side.
----I neste bilde får du mulighet til å sende fakturavarsel til kundene om du ønsker.
NB dette vil påføre dere kostnader til SMS
Når du har tatt standpunkt til dette trykker du Neste.

I dette bildet bekrefter vi at ordrene skal merkes som fakturert.
Da kan vi ikke lenger gjøre endringer i ordrene/fakturaene.

Trykk deretter Neste og til slutt Ferdig i siste bildet.

Du har nå også fått en forhåndsvising av fakturaene.
Hvis du ikke ser den kan den ligge nede på oppgavelinjen til høyre for Start-knappen
Disse skriver du ut på samme måte som du skrev ut de automatiske fakturaene.
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Stanse innsendt Avtalegirotrekk
Av ulike grunner kan vi av og til få behov for å stanse et innsendt avtalegirotrekk.
Det kan vi gjøre i perioden mellom at vi har sendt trekkfila og til og med dagen før trekkdato.
(f.eks 10. til 19.)
Eksempel:
Britt Billerud har fått en faktura den 9. mai med trekkdato 20. mai
Trekkfila er allerede laget og innsendt til Nets/BBS
Denne fakturaen skal krediteres, og avtalegirotrekket skal stanses:

Alternativ 1:
Britt Billerud kan gå inn i nettbanken sin og selv stoppe dette trekket.
Når hun forteller oss at hun har stanset dette trekket krav vi gå inn i Xakt i dette bildet, merke fakturaen,
og klikke knappen Lag kreditnota. Og svare Ja på spørsmålene.
Ferdig
Alternativ 2:
Britt Billerud ligger på sykehuset, og vi må selv stoppe trekket hennes.
NB. Ta gjerne en sikkerhetskopi før du fortsetter. (Verktøy, sikkerhetskopiering)
Før vi lager en stoppefil og sender inn til Nets/BBS må vi godkjenne forrige sending av avtalegirofil.
Trykk på knappen [ Lag avtalegirofil ] i Xakt
I bildet som kommer opp velger du din KundeenhetsID
Du får da opp eventuelle ikke godkjente innsendinger.
Endre status på forsendelse til ferdig.
Når alt er godkjent skal det stå null i både antall og beløp.

Lukk vinduet med X oppe til høyre
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Sletteanmodning
IKKE send slettefil til Nets samme dag som du har sendt inn en trekkfil. Vent til du har bekreftelse fra Nets
på at trekkfila du sendte sist er mottatt OG GODKJENT før du går inn via knappen
Sletteanmodninger (slettefiler) kan sendes til Nets helt inntil dagen før trekket skal gjøres
[Lag avtalegirofil ] og [ Endre status på forsendelse til ferdig ]
Endre
Avtalegirostatus
på fakturaen.

Gå inn på kunden. Under fanen finner fakturaer du fakturaen som skal stoppes.
Klikk på den så den blir merket.
Klikk knappen Endre AvtaleGiro Status, og velg Sletteanmodning.
Klikk OK på meldinga du får opp.
Statusen er nå endret til Sletteoppdrag.

Lag Slettefil
Etter å ha endret statusen på fakturaen klikker du på knappen Lag Avtalegirofil.
I skjemaet som kommer opp vil du nå se Antall 1, beløp 0

Klikk nå på [Generer avtalegiroFil ]
Fremgangsmåten blir nå som ved andre trekkfiler.
Filen må lagres (F.eks på V:\BBSfiler) og sendes inn til
Nets/BBS på vanlig måte.
Se gjerne side 16 for detaljert beskrivelse.
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Nå er akkurat dette trekket stoppet.

Lag kreditnota.
Denne fakturaen blir jo ikke betalt, så hvis vi ikke krediterer den blir det til slutt purret, og det var ikke
hensikten i dette tilfellet. Dette må vi gjøre enten det er kunden selv som har stanset trekket eller det er vi
som har sendt slettefil til BBS.

Gå inn på kunden. Under fanen fakturaer klikker du på fakturaen som det gjelder slik at den blir blåmerket.
Deretter knappen Lag Kreditnota.
Svar Ja på spørsmålet

Da kommer det opp forslag til linjene som skal
være med på kredittnotaen.

Klikk OK for å fortsette.

I samme sekund er kredittnotaen laget og
kjedet mot den originale fakturaen.

Trekket er stoppet, og alt vedrørende denne fakturaen er brakt ut av verden.
Neste måned vil det bli laget en ny faktura til henne for neste måned.
Vurder om kontrakten hennes skal fryses eller kanskje avsluttes.
Se eget dokument ( 17 Frys og avslutt kontrakter i Xakt) som forklarer hvordan dette gjøres.
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Lag manuell faktura i Xakt.
Dette brukes mest når det gjelder salg av varer eller tjenester som ikke er kontrakt/avtalefestet.
Det kan være utleie av lokaler, treningstøy, PT-timer eller andre varer.
Varen du skal selge må være innlagt i artikkelregisteret først.
Gå inn på den kunden det gjelder, og klikk på knappen [ Manuell ordre ]

I ruta som kommer opp kan du nå endre dato og
fakturatekst om du vil, men det viktigste er at du skriver
inn litt av varenummeret eller varenavnet i det gule
feltet, og trykker Enter.
I eksemplet skriver vi inn «klær» og programmet forstår
at det er Treningsklær vi tenker på.
Hvis det er flere varer som passer får du en vareliste du
kan velge fra ved å dobbeltklikke rett vare.
På varelinjen kan du nå endre både eventuell rabattsats,
antall og stykkpris.
Du kan legge til flere varer ved å bruke det gule feltet for
varesøk. Du kan også ta bort varelinjer ved å klikke med
høyre mustast på linjen og klikke [Slett ordrelinje ]

Når ordren er slik den skal være trykker du knappen
[ Skriv faktura ] og velger Regnskapsdato. (Vanligvis er dagens
dato helt greit å bruke. ) og trykker[ Lagre ]
Fakturaen nå laget og ført på kunden. Det kommer opp en
forhåndsvisning hvor du kan skrive ut fakturaen for å gi eller
sende den til kunden.
Hvis kunden vil betale den med en gang skal du gå inn i Butikken
om du bruker butikkmodulen og ta mot betalingen derifra. Hvis
ikke kan du under fakturafanen hos kunden peke på fakturaen og velge knappen [Betal faktura]
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