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Direktfakturering
ALLMÄNT

Det finns möjlighet att skapa en direktfaktura till en eller flera personer i systemet. En
direktfaktura kan vara kopplad till ett kontrakt men behöver inte vara det.
Det finns inställningar under behörigheter om man bara kan skapa direktfakturor eller om man
kan skapa och distribuera dem. Under alternativa inställningar kan man ange förslag på antalet
dagar till förfallodatum samt vilken rubrik en direktfaktura ska ha.

Skapa direktfaktura i Vitec Hyra
E-FAKTURA PÅ DIREKTFAKTUROR

Vid skapande av direktfakturor hämtas e-fakturainfo från kontraktet som är angivet.

Om man direktfakturerar utan att ange kontrakt hämtas info från personen.
Det är möjligt att välja bort e-faktura på en direktfaktura även om e-faktura finns på kontraktet
eller personen.
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DIREKTFAKTURA - ENSTAKA PERSON

Väljer du att direktfakturera via personen slipper du söka upp personen. Högerklicka på personen
för att komma åt funktionen.

Du kommer då direkt in i steget där hyresgästen är vald, och du följer samma ordning som du för
flera personer (se nedan sid 6 och framåt).

DIREKTFAKTURA - FAKTUROR TILL FLERA PERSONER

Möjligheten att skapa direktfaktura finns på enstaka person, eller via Meny->Fakturering>Direktfakturering. Beroende på vad du väljer så hamnar du i olika steg av
faktureringsprocessen. Väljer du att fakturera via personen slipper du söka upp personen. Se
nedan för beskrivning. Om du ska registrera många är det bättre att välja genom menyn och söka
fram respektive person.
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Du kommer till en lista med direktfakturor som skapats men inte skickats. Klicka på ’lägg till’ för
att skapa en ny direktfaktura.

Sök fram personen som ska ha fakturan eller välj att lägga till en ny person om den som ska
faktureras inte finns i systemet.

Därefter klickar du på ’nästa’ och kan då välja om du vill koppla fakturan till ett kontrakt eller
inte. Om du väljer att koppla den till ett kontrakt så hämtas koddelar från kontraktet. Om den
inte kopplas till ett kontrakt behöver eventuella koddelar fyllas i under ett senare steg.
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Välj förfallodatum för fakturan, och det finns möjlighet att ändra fakturadatum. Du kan även
fylla i referenser och ett meddelande till kund, samt en intern kommentar. Om
faktureringsadressen behöver justeras kan du göra det härifrån.

Klicka på ’nästa’.
Nu ska du välja vilken avgiftstyp som ska användas samt ange beloppet som ska faktureras. I de
fall det ska vara moms på beloppet bockar du i rutan moms. Lägg till ett meddelande på
fakturaunderlaget om så önskas och klicka på ’lägg till’.

En rad under fakturaunderlag läggs till och du kan nu lägga till flera rader på samma faktura, eller
markera en fakturaunderlagsrad och redigera den.
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Du har också möjlighet att ange/ändra konton och koddelar (klicka i respektive fält) för detta
fakturaunderlag. Fortsätt att lägga till om fakturan ska innehålla fler underlag.
Klicka på ’klar’.
Nu är du tillbaka på ruta ett igen. Kom ihåg att klicka på ’spara’.
DIREKTFAKTURERA – ETT KONTRAKT

Om en kund har många kontrakt kan det vara lättare att via vanliga sökfunktionen söka upp det
kontrakt man vill att direktfakturan ska kopplas till. Markera kontraktet och högerklicka och välj
direktfakturera.

Du kommer in i samma flöde som ovan, men kontraktet är förvalt.

8

Direktfakturering - Lathund, Vitec Hyra

Fakturera
INNAN FAKTURERING

Du kan nu välja att ’lägga till’ fler fakturor eller klicka ’nästa’ för att fakturera och distribuera.
Om du markerar en rad kan du välja att redigera den eller ta bort den. Det finns också en knapp
som heter ’byt förfallodatum’. Om du klickar på den kommer de fakturarader som är markerade
att få ett nytt förfallodatum som är dagens datum + antalet dagar till förfallodatum som är inställt
under alternativ. Är ni många som arbetar med att skapa direktfakturor så kan du sortera fram
bara de du önskar under ’skapat av’.

Gör du några förändringar så klicka på ’spara’. Är du klar kan du klicka på ’klar’. Ska du fakturera
så markera fakturaraderna som du ska fakturera och klicka på ’nästa’.
VITEC TEKNISK FÖRVALTNING OCH PRELIMINÄRA FAKTUROR

OBS! Om ni använder Vitec Teknisk förvaltning och i det programmet skapar preliminära
fakturor så kommer dessa preliminära fakturor att hamna i listan ovan. Det finns då möjlighet att
ändra dem innan de går för fakturering.

9

Direktfakturering - Lathund, Vitec Hyra

FAKTURERA

Du har nu skapat alla underlag för direktfaktureringen. Klicka på ’skapa fakturor’.
Fakturorna kommer fram i listan och du kan ändra på koddelar på en markerad rad innan du går
vidare. Glöm inte att ’spara kontering’. Klicka på ’nästa’.

Distribuera direktfakturor
När du står i vyn för att distribuera direktfakturor så kan det ligga många direktfakturor där. Det
beror på att i denna vy samlas alla direktfakturor som alla användare skapat, inklusive de som
skapats i Vitec Teknisk Förvaltning.
Du kan nu välja att distribuera fakturorna alternativt väljer du ’klar’ och väljer att distribuera
fakturan i ett senare läge. Om du gör detta så ser vyn lite annorlunda ut, du måste exempelvis
välja tidsperiod.
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VITEC TEKNISK FÖRVALTNING OCH DIREKTFAKTUROR

OBS! Om ni använder Vitec Teknisk förvaltning och i det programmet inte skapar preliminära
fakturor (se under fakturering ovan) utan fakturor direkt så kommer dessa fakturor att hamna i
listan ovan.
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Fakturan skapas och kan se ut så här. Jämför de olika texterna exempelvis kommentar och
fakturatext som ni har lagt in när ni skapar fakturan med placeringen i verkligheten.
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REDIGERA DIREKTFAKTURAN

Om du i efterhand skulle behöva justera något så kan du redigera fakturan. Det gör du i
reskontravyn.

För en direktfaktura kan du exempelvis lägga till/ändra er referens och vår referens, eller se till att
meddelandena är korrekta.
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