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10.21 – E-FAKTURA 

SYFTE:  

Möjlighet att skicka iväg fakturor som E-faktura till kunder direkt via PBS. 

MENY 

Rollcenter: Fordonsverkstad BCRegisterKunder 

BESKRIVNING 

Detta dokument beskriver hur man sätter upp en kund att använda sig av e-faktura. Det krävs dock att 
uppsättningen är gjort samt att avtal är skrivet gentemot Compello via Promeister Solutions. För att 
komma igång så skall man kontakta PBS Support för avtal samt kostnadsbild. 

Parametersättning: 

Kunder som vill ha E-Faktura måste sättas upp för att kunna hantera E-Faktura. Inställningar ska sättas på 
kundkortet. Obligatoriska fält är: 

Allmänt:  

Dokumentutskicksprofil = EINVOICEAPI 
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Fakturering:  

Momsregistreringsnummer (Användar man ej GLN-nr så måste måste detta fyllas i.) 

Betalning: 

 Betalningssätt= EFAKTURA 

 

 

Arbetsflöde: 

När man skapar en serviceorder så kommer korrekt betalningssätt att sättas samt kommer fältet ”Er 
referens” vara obligatoriskt att fylla i. Det är dock ingen validering på vad man skriver i fältet med det 
behöver finnas en referens. 
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Vid fakturering kommer en dialogruta visas om du vill skapa en E-faktura. Kontrollen kommer att göras 
under bokföringsprocessen. 

 

Om man klickar avbryt på i denna dialog så kommer fakturan att skapas men ej att skickas iväg som en E-
faktura. Vill man skicka iväg den i efterhand så kan man göra det genom att gå in på: Bokförda 
servicefakturorVälj fakturaSkriv ut/SkickaSkicka. 

 

 

Om man behöver göra en kredit på en redan ivägskickad faktura gör man detta på samma sätt som när 
man krediterar en ”vanlig” faktura. 

OBSERVERA! 

Som verkstad måste man skriva ett avtal med Compello som är vår accesspunkt. Detta görs genom att 
kontakta PBS Supporten. Då skriver man avtal samt att PBS Support sätter upp funktionen i Ert bolag. 

Tips! 

Om man är osäker på om man skickat iväg en E-faktura så kan man öppna upp den bokförda 
servicefakturan och klicka på ÅtgårderAktivitetslogg. Är den tom så har man ej skickat iväg en E-faktura. 

 


