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Teknisk support
Om du har svårt att använda Express Invoice Faktureringsprogram läs det aktuella ämnet 
innan du begär support. Om problemet inte omfattas av den här användarhandboken vänligen 
se den aktuella Express Invoice Faktureringsprogram Online Teknisk support på 

www.nchsoftware.com/invoice/sv/support.html. 
Om det inte löser ditt problem kan du kontakta oss med hjälp av de tekniska 
supportkontakterna som anges på den sidan.

Förslag på programvara
Om du har några förslag på förbättringar av Express Invoice Faktureringsprogrameller förslag 
på annan relaterad programvara som du kan behöva, posta den på vår förslagssida på 

www.nch.com.au. Många av våra mjukvaruprojekt har genomförts efter förslag från användare 
som du. Du får en gratis uppgradering om vi följer ditt förslag.

www.nchsoftware.com/invoice/sv/support.html
www.nch.com.au
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Införandet
Tack för att du installerade Expressfaktura. 
Expressfaktura är programvara för företag för att enkelt skapa och hålla reda på offerter, order 
och fakturor. Expressfaktura är utformad för att enkelt integreras i de flesta företag med 
funktionalitet som hjälper redovisnings- och skatteprocesser. 
Express Invoice genererar professionella offerter, order och fakturor som kan skrivas ut, 
e-postas eller faxas direkt från programmet. Den håller sedan reda på vilka fakturor som har 
betalats med rapporter som kan användas för att jaga förfallna fakturor eller förbereda 
skattedeklarationer och andra redovisningsdeklarationer. Det stöder också automatiska utdrag 
och återkommande faktureringsfakturor så att du inte behöver komma ihåg att fakturera 
kunder. 
Expressfaktura kan installeras och köras på mindre än 60 sekunder. 
Funktioner 
● Genererar professionella offerter, försäljningsorder och fakturor snabbt
● Möjlighet att skriva ut offerter, order och fakturor eller skicka dem via e-post (pdf) eller fax
● Inget behov av att lära sig komplex bokföringsprogramvara
● Antal offerter, order, fakturor, kunder eller artiklar som endast begränsas av din 

hårddiskstorlek, vilka siffror på 100 000-talet på en modern dator
● Genererar omfattande rapporter för din revisor
● Registrerar automatiskt regelbundna återkommande order/fakturor (t.ex. månadsfakturor)
● Analysera försäljning efter kund, säljare eller artikel
● Fungerar för både produkt- och tjänstebaserade företag
● Kan köra flera (obegränsade) företag från en installation
● Installeras och är klar för fakturering på mindre än en minut
● Utformad för att vara mycket enkel att använda för daglig drift
Systemkrav 
● Windows 98 /2000 /XP / 2003 / Vista / 7 / 8 / 8,1 / 10
● Internet-anslutning (för att skicka fakturor via e-post)
● Skrivare (för utskrift av fakturor)
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NCH Software Suite
Detta är ett användbart sätt att bläddra bland all programvara som finns tillgänglig från NCH 
Software
Du kan se en uppsättning produkter efter typ som Ljud, Video och så vidare och visa 
produkten. Därifrån kan du prova produkten och den kommer att ladda ner och installera den 
för dig att prova. Om du redan har produkten installerad kan du klicka på "Kör den nu" och 
programmet kommer att lanseras åt dig.
Det finns också en lista över funktioner för produkter i kategorin. Klicka på en funktion, till 
exempel "Redigera en videofil", för att installera en produkt med den möjligheten.
Söka  
Sök på vår webbplats efter produkter som matchar alla nyckelord du skriver. 
Visa mer av vår programvara 
Bläddra på vår hemsida för mer programvara. 
Prenumerera på vårt nyhetsbrev 
Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev för meddelanden om nya utgåvor och rabatter. Du kan 
avsluta prenumerationen när som helst. 
Se de senaste rabatterna för köp 
Se de senaste rabatterna vi erbjuder för att köpa våra produkter. 
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Licensvillkor för programvara
Vårt mål är att varje användare ska ha en lyckad upplevelse med vår programvara. Vi erbjuder 
dig det på grundval av att du accepterar vårt licensavtal för slutanvändare (EULA).
LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE AV PROGRAMVARA (EULA)
Detta licensavtal begränsar vårt ansvar och styrs av ett skiljedomsavtal och ett platsavtal. Läs 
nedan då dessa villkor påverkar dina rättigheter.
1. Upphovsrätten i denna programvara och alla visuella arbeten eller ljudarbeten som 
distribueras med programvaran tillhör NCH Software och andra som anges i rutan Om. Alla 
rättigheter är reserverade. Installation av denna programvara och alla program som levereras 
med eller installeras på begäran av denna programvara, inklusive genvägar och start-menyn 
mappar, är licensierad endast i enlighet med dessa villkor. Dessa upphovsrätter gäller inte för 
något kreativt arbete som du, användaren utför.
2. Genom att installera, använda eller distribuera programvaran godkänner du, för din egen 
räkning och för din arbetsgivares eller huvudmans räkning dessa villkor. Om du inte godkänner 
något av dessa villkor får du inte använda, kopiera, överföra, distribuera eller installera den här 
programvaran - returnera den till inköpsstället inom 14 dagar för att få full återbetalning.
3. Denna programvara, och alla medföljande filer, data och material, distribueras "i befintligt 
skick" och utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda utom vad som 
krävs enligt lag. Om du tänker förlita dig på denna programvara för kritiska ändamål måste du 
testa den fullt ut innan du använder den, installera redundanta system och själv anta 
eventuella risker.
4. Vi ansvarar inte för förlust som uppstår till följd av användningen av denna programvara, 
inklusive, men inte begränsat till, någon speciell, tillfällig eller följdförlust. Alla anspråk på oss 
är begränsad till att få full återbetalning för det belopp du betalat för programvaran.
5. Du får inte använda denna programvara under några omständigheter där det finns någon 
risk för att fel på denna programvara kan resultera i en fysisk skada eller förlust av liv. Du får 
inte använda den här programvaran om du inte säkerhetskopierar datorn regelbundet, inte har 
antivirusprogram och brandväggsprogram installerade på datorn eller håller känsliga data 
okrypterade på datorn. Du samtycker till att frita oss från alla anspråk som rör sådan 
användning.
6. Du kan kopiera eller distribuera installationsfilen för denna programvara i sin fullständiga 
oförändrade form, men du får under inga omständigheter distribuera något programs 
registreringskod för något av våra program utan skriftligt tillstånd. I händelse av att du 
distribuerar en registreringskod för programvara är du skyldig att betala hela inköpspriset för 
varje plats där obehörig användning inträffar.
7. Användning av data som samlas in av programvaran omfattas av Sekretesspolicyn för 
NCH-programvara som möjliggör automatisk anonymiserad insamling av användningsstatistik 
under begränsade omständigheter.
8. Lagval. Om du är bosatt i USA, är din affärsrelation med NCH Software, Inc, ett amerikanskt 
företag, och detta avtal regleras av lagar och domstolar i staten Colorado. Om du bor 
någonstans i världen utanför USA, är din affärsrelation med NCH Software Pty Ltd, ett 
australiskt företag, och detta avtal regleras av lagar och domstolar i Australian Capital 
Territory. Sådana domstolar har fortsatt och exklusiv behörighet över alla tvister mellan dig och 
oss, oavsett typ av tvist.
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9. Gäller endast amerikanska kunder: Skiljedomsavtal och avstående från grupptalan: Om du 
är bosatt i USA, samtycker NCH Software och du till att medla alla tvister och anspråk mellan 
oss i enlighet med reglerna och processen som anges i den engelska versionen av dessa 
villkor här: www.nch.com.au/general/legal.html. LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT. DET 
KAN PÅVERKA DINA RÄTTIGHETER. I dessa termer, KOMMER DU OCH NCH överens om 
att var och en får ställa fordringar mot varandra ENDAST I DIN ELLER DESS INDIVIDUELLA 
KAPACITET, OCH INTE SOM MÅLSÄGARE ELLER KLASSMEDLEM I EN PÅSTÅD KLASS 
ELLER REPRESENTATIVT FÖRFARANDE.
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Vanliga uppgifter - Komma igång
När du först har installerat Expressfaktura körs startguiden. Detta kommer att uppmana dig till 
den mest grundläggande informationen om ditt företag, inklusive ditt företagsnamn, adress och 
kontaktuppgifter. 
När du har slutfört startguiden kan du skapa din första offert, order eller faktura utan ytterligare 
konfiguration. Alla standardvärden ska fungera "utanför boxen". Klicka på alternativet Skapa 
faktura  från huvudskärmen för att skapa din första testfaktura. Mer information om hur du fyller 
i en faktura finns i avsnittet Skapa fakturor i den här handboken.
När du har skapat din första testfaktura kan du gå tillbaka och finjustera Expressfakturan 
genom att konfigurera programinställningarna i dialogrutan Alternativ (på Verktyg-menyn). På 
så sätt kan du ställa in mer information om ditt företag, skattesatser, fakturalayouten med mera.
Expressfaktura är utformad för att lära av dig när du går. Data, till exempel kunder och 
fakturaartiklar, behöver inte ställas in i förväg – de kan ställas in som en del av 
fakturagenereringsprocessen. Expressfaktura kommer också ihåg alla dina alternativ första 
gången du gör något, så när du gör det igen blir det snabbare för dig.
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Vanliga uppgifter - Kortkommandon
I följande lista visas genvägar för de vanligaste uppgifterna som används i Expressfaktura:
Huvudskärm
● Ny faktura Ctrl+N
● Tillämpa betalning Ctrl+Y
● Öppna fakturalista Ctrl+I
● Ny offert Ctrl+Q
● Öppna offertlista Ctrl+U
● Ny order Ctrl+D , F11
● Öppna orderlista Ctrl+S
● Lägga till ny kund F8
● Öppna kundlista Ctrl+C  
● Lägga till nytt objekt F7
● Lista över öppna objekt Ctrl+T
● Öppna betalningslista Ctrl+P
● Öppna lista över återkommande fakturor Ctrl+R
● Öppna listan Återkommande order Ctrl+F11
● Kör återkommande fakturor F5
● Kör automatiska utdrag F6
● Öppna Webbåtkomst Ctrl+W
● Alternativ för Access-program Ctrl+O
● Öppna hjälpdokumentation F1 
● Avsluta (stäng av) Expressfaktura Alt+F4 
Rapporter
● Skriv ut den här rapporten Ctrl+P
● Spara i PDF Ctrl+S
● Skicka den här rapporten via e-post Ctrl+E
Lista över fakturor
● Ny faktura Ctrl+N
● Ta bort faktura Ta bort 
● Redigera faktura Alt+Retur
● Hitta faktura Ctrl+F 
● Hitta nästa faktura F3 
● Skriv ut faktura Ctrl+P 
● Förhandsgranska Ctrl+Skift+P
● E-postfaktura Ctrl+E 
● Visa logg Ctrl+L 
● Tillämpa betalning Ctrl+Y 
● Använda kreditfaktura Ctrl+C 
● Förhandsgranskning av följesedeln Ctrl+Skift+S 
● Skriva ut följesedlar Ctrl+S 
● Stäng fönster Esc 
Faktura
● Redigera markerat objekt F2 
● Ta bort markerat objekt Ctrl+D 
Lista över offerter
● Ny offert Ctrl+N
● Ta bort offert Ta bort 
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● Redigera offert Alt+Retur
● Sök offert Ctrl+F 
● Hitta nästa offert F3 
● Skriv ut offert Ctrl+P
● Förhandsgranska Ctrl+Skift+P
● E-postoffert Ctrl+E 
● Stäng fönster Esc
Citera
● Redigera markerat objekt F2 
● Ta bort markerat objekt Ctrl+D 
Orderlista
● Ny order Ctrl+N
● Ta bort order Ta bort 
● Redigera ordning Alt+Retur
● Hitta ordning Ctrl+F 
● Hitta nästa order F3 
● Skriv ut order Ctrl+P
● Förhandsgranska Ctrl+Skift+P
● E-postorder Ctrl+E 
● Stäng fönster Esc
Ordning
● Redigera markerat objekt F2 
● Ta bort markerat objekt Ctrl+D 
Kundlista
● Lägga till ny kund Ctrl+N
● Ta bort kund Ta bort 
● Redigera kundinformation Alt+Retur
● Skapa offert Ctrl+Q 
● Skapa ordning Ctrl+O 
● Fakturakund Ctrl+I 
● Tillämpa betalning Ctrl+Y 
● E-postkund Ctrl+E 
● Telefonkund Ctrl+T 
● Hitta kund Ctrl+F 
● Hitta nästa kund F3 
● Stäng fönster Esc
Betalningslista
● Ny betalning Ctrl+N
● Ta bort betalning Ta bort 
● Redigera betalning Alt+Retur
● Debitera kreditkort Ctrl+C
● Hitta betalning Ctrl+F 
● Hitta nästa betalning F3 
● Förhandsgranska Ctrl+Skift+P
● Skriva ut kvitto Ctrl+P
● Kvitto via e-post Ctrl+E 
● Stäng fönster Esc
Listan över återbetalningar
● Ny återbetalning Ctrl+N
● Ta bort återbetalning Ta bort 

12



● Redigera återbetalning Alt+Retur
● Debitera kreditkort Ctrl+C
● Hitta återbetalning Ctrl+F 
● Hitta nästa återbetalning F3 
● Förhandsgranska Ctrl+Skift+P
● Skriva ut kvitto Ctrl+P
● Kvitto via e-post Ctrl+E 
● Stäng fönster Esc
Listan Objekt
● Lägga till nytt objekt Ctrl+N
● Ta bort objekt Ta bort 
● Redigera objekt Alt+Retur
● Sök objekt Ctrl+F 
● Hitta nästa objekt F3 
● Stäng fönster Esc
Lista över återkommande fakturor
● Ny faktura Ctrl+N
● Ta bort återkommande faktura Ta bort 
● Redigera återkommande faktura Alt+Retur
● Förhandsgranska återkommande faktura Ctrl+Skift+P
● Hitta återkommande faktura Ctrl+F 
● Hitta nästa återkommande faktura F3 
● Kör vald faktura nu Ctrl+R
● Stäng fönster Esc
Lista över återkommande order
● Ny order Ctrl+N
● Ta bort återkommande order Ta bort 
● Redigera återkommande ordning Alt+Retur
● Förhandsgranska återkommande ordning Ctrl+Skift+P
● Hitta återkommande order Ctrl+F 
● Hitta nästa återkommande order F3 
● Kör vald ordning nu Ctrl+R
● Stäng fönster Esc
Lista över kreditfakturor
● Ny kreditfaktura Ctrl+N
● Ta bort kreditfaktura Ta bort 
● Redigera kreditfaktura Alt+Retur
● Hitta kreditfaktura Ctrl+F 
● Hitta nästa kreditfaktura F3 
● Skriv ut kreditfaktura Ctrl+P
● Kreditfaktura via e-post Ctrl+E 
● Stäng fönster Esc
Kreditfaktura
● Redigera markerat objekt F2 
● Ta bort markerat objekt Ctrl+D 
Lista över säljare
● Lägga till ny säljare Ctrl+N
● Ta bort säljare Ta bort 
● Redigera säljare Alt+Retur
● Hitta säljare Ctrl+F 
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● Hitta nästa säljare F3 
● Stäng fönster Esc
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Vanliga uppgifter - Skapa offerter
Du kan skapa offerter för kunder med expressfaktura och senare omvandla offerten till en 
försäljningsorder och/eller en faktura.
Om du vill skapa en ny offert klickar du på Skapa offert  från det vänstra sidofältet i 
huvudfönstret.
Ange kundinformation
Du kan antingen välja en befintlig kunds namn på den nedrullningsbara menyn, som fyller i 
deras sparade information (till exempel leveransinformation) åt dig, eller så kan du ange en ny 
kunds namn och adress i fälten.
Ange information om offert
Längst upp till höger kan du ange vilket datum offerten skapades och säljaren. Längst ned i det 
här fönstret kan du ange alla anteckningar som hör till offerten som skapas.
Ange artikelinformation
Klicka var som helst i objektlisteområdet om du vill lägga till en ny artikellista i offerten. Om du 
redan har skapat artiklar som kan anges på dina offerter, försäljningsorder och fakturor, 
antingen skriva eller välja artikelnumret från kolumnen Artikel, eller välja produkten på listrutan 
Beskrivningskolumn . Justera kvantiteten i kolumnen Antal så uppdateras radsumman 
automatiskt åt dig. Om artikeln du anger inte redan har lagts till i systemet kan du skriva in 
artikelinformationen i artikellistan och Expressfaktura frågar om du vill spara den nya 
artikelinformationen när du är klar med att fylla i offerten.
Slutföra offerten
Du har flera alternativ när du är klar med att fylla i informationen om offerten. Du kan antingen 
spara offerten som ett utkast eller spela in offerten i systemet. Om du vill spara eller spela in 
väljer du ett av alternativen på listrutan Spela in längst ned i fönstret: 
● Spela in och skriv ut: Spela in och skicka offerten till en skrivare.
● Spela in och skicka in och skicka offerten till en pdf och skicka den till kundens 

e-postadress.
● Post och fax: Spela in och skicka offerten till kundens faxnummer.
● Endast post: Spela bara in offerten. Du kan skriva ut, skicka e-post eller faxa det senare 

om det behövs.
● Spara som utkast: Spara offerten, men spela inte in. Det kan ändras och skickas senare.
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Vanliga uppgifter - Skapa försäljningsorder
Du kan skapa försäljningsorder från grunden eller från en befintlig offert med expressfaktura. 
När ordern är distribuerad kan du omvandla försäljningsordern till en faktura.
Om du vill skapa en försäljningsorder klickar du på Ange ny order  från det vänstra sidofältet i 
huvudfönstret.
Skapa en försäljningsorder från en befintlig offert
Välj en offert på den nedrullningsbara menyn eller öppna offertlistan och välj en befintlig offert. 
Offertuppgifterna, inklusive kund- och artikelinformation, kommer att fyllas i åt dig. Du kan 
ändra all information som behövs för att uppdatera försäljningsordern. När du är klar, se Fylla i 
försäljningsordern nedan.
Skapa en ny försäljningsorder
Om du inte kommer att konvertera en befintlig offert till en försäljningsorder anger du kundens 
namn och adress och anger försäljningsorderinformationen i fälten högst upp på skärmen. 
Ange artikelinformation genom att klicka i artikellisteområdet och ange artikelinformationen för 
ordern. Om de objekt du anger redan är inmatade i systemet kan du välja objektinformationen 
med hjälp av listrutan i informationskolumnen, eller så kan du ange ett nytt objekt och 
Expressfaktura lägger till artikeln i systemet åt dig.
Fylla i försäljningsordern
Du har flera alternativ när du är klar med att fylla i detaljerna i beställningen. Du kan antingen 
spara ordern som ett utkast eller registrera ordern i systemet. Om du vill spara eller spela in 
väljer du ett av alternativen på listrutan Spela in längst ned i fönstret: 
● Spela in och skriv ut: Spela in och skicka ordern till en skrivare.
● Spela in och skicka e-post: Spela in och förvandla beställningen till en pdf och skicka den 

till kundens e-postadress.
● Post och fax: Spela in och skicka ordern till kundens faxnummer.
● Post: Registrera bara ordern. Du kan skriva ut, skicka e-post eller faxa det senare om det 

behövs.
● Spara som utkast: Spara ordern, men spela inte in. Det kan ändras och skickas senare.
● Spara som återkommande: Spara ordern med ett schema över när och hur ofta den ska 

skickas. När beställningen ska skickas bekräftar Expressfakturan först att beställningen ska 
skickas och skickar den automatiskt med den metod som senast användes (dvs. Skriv ut, 
e-post eller fax).
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Vanliga uppgifter - Skapa fakturor
Du kan skapa fakturor för kunder med expressfaktura, med hjälp av en befintlig offert, 
försäljningsorder eller genom att helt enkelt skapa en ny faktura.
Om du vill skapa en faktura klickar du på Fakturan i verktygsfältet huvudfönster.
Skapa en faktura från en befintlig offert eller order
I avsnittet Faktura i fönstret i det övre högra hörnet finns en rullgardinsmeny med etiketten 
Skapa från. Klicka på den om du vill välja en befintlig offert, order eller utkastfaktura. Markera 
offert, ordning eller utkast från fönstret som visas genom att markera det i listan och klicka på 
knappen Markera. Informationen från offerten, ordern eller utkastet fylls sedan i i den nya 
fakturan åt dig. Du kan ändra all information som behövs för att uppdatera fakturan. När du är 
klar, se Fylla i fakturan nedan.
Skapa en ny faktura

Ange kundinformation
Du kan antingen välja en befintlig kunds namn på den nedrullningsbara menyn, som fyller i 
deras sparade information (till exempel leveransinformation) åt dig, eller så kan du ange en 
ny kunds namn och adress i fälten.
Ange fakturainformation
Längst upp till höger kan du ange vilket datum fakturan skapades och säljaren. Längst ned i 
det här fönstret kan du ange alla anteckningar som gäller fakturan som skapas.
Ange artikelinformation
Klicka var som helst i artikellisteområdet om du vill lägga till en ny artikellista på fakturan. 
Om du har befintliga objekt skriver eller markerar du artikelnumret i kolumnen Artikel eller 
väljer produkten på listrutan Beskrivningskolumn. Justera kvantiteten i kolumnen Antal så 
uppdateras radsumman automatiskt åt dig.
Om artikeln du anger inte redan har lagts till i systemet kan du skriva in artikelinformationen 
i artikellistan och Expressfaktura sparar den nya artikelinformationen när du är klar med att 
fylla i fakturan.
Fylla i fakturan

Du har flera alternativ när du är klar med att fylla i fakturans uppgifter. Du kan antingen spara 
fakturan som ett utkast eller registrera fakturan i systemet. Om du vill spara eller spela in väljer 
du ett av alternativen på listrutan Spela in längst ned i fönstret: 
● Spela in och skriv ut: Registrera och skicka fakturan till en skrivare.
● Post och e-post: Registrera och förvandla fakturan till en pdf och skicka den till kundens 

e-postadress.
● Post och fax: Registrera och skicka fakturan till kundens faxnummer.
● Posta med betalning: Registrera fakturan och koppla betalning mot kundens konto. Du kan 

skriva ut, skicka e-post eller faxa det senare om det behövs.
● Endast post: Registrera bara fakturan. Du kan skriva ut, skicka e-post eller faxa det senare 

om det behövs.
● Spara som utkast: Spara fakturan, men registrera inte. Det kan ändras och skickas senare.
● Spara som återkommande: Spara fakturan med ett schema över när och hur ofta den ska 

skickas. När fakturan ska skickas bekräftar Expressfakturan först att fakturan ska skickas 
och skickar den automatiskt med den metod som senast användes (dvs. Skriv ut, e-post 
eller fax).

● Spara och förhandsgranska: Spara fakturan och förhandsgranska den.
När återkommande fakturor ska skickas bekräftar Expressfakturan först att fakturan ska 
skickas och skickar den sedan automatiskt med den metod som senast användes (dvs. 
utskrift, e-post, fax).
Se även:

17



● Återkommande fakturaschema
● Anpassa fakturor
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Vanliga uppgifter - Ta emot betalning för fakturor
Om du vill tillämpa en betalning som mottagits från en kund klickar du på Använd betalning  
från vänster sidofält i huvudfönstret eller klickar på Betalning  från huvudverktygsfältet. I 
fönstret Betalning anger du det datum då betalningen togs emot och väljer sedan ett kund- 
eller fakturanummer för att visa upp det skuldbelopp som är skyldigt. Om den mottagna 
betalningen inte matchar det skuldbelopp du är skyldig kan du ändra beloppet och kundens 
kontosaldo uppdateras. Välj betalningsmetod och ange ett referensnummer för dina poster 
(valfritt). Klicka på Post för att registrera och för att tillämpa betalningen på kundens 
kontosaldo.
Obs: Expressfaktura använder ett kontobaserat betalningssystem där betalningar tillämpas på 
kundens konto – inte på en viss faktura. Detta gör att den kan hantera förskottsbetalningar 
eller betalningar utan angivna fakturanummer mycket bättre. När du får en betalning tillämpas 
betalningen på en kund, inte på en specifik faktura. Du kan dock ange en mjuk korsreferens 
mellan en betalning och faktura. Detta är endast för referens och användarvänlighet och är 
valfritt.
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Vanliga uppgifter - Spåra obetalda fakturor
Du kan när som helst visa vilka kunder som är försenade med betalningar från flera områden:
Kundlista
Öppna kundlistan genom att klicka på Öppna kundlista från vänster sidofält på 
huvudskärmen. Du ser en lista över alla kunder i den här listan. Den tredje kolumnen visar 
förfallodatumet för det äldsta utestående saldot för varje kund. Om du klickar på rubriken 
Förfallodatum ordnas kundlistan efter förfallodatum för fakturan.
Rapport över obetalda konton
Komma åt rapporten Obetalda konton genom att klicka på Obetalda konton  under Rapporter i 
mitten av huvudskärmen. Välj om du vill sortera rapporten efter kund, saldo, förfallodatum, 
senaste fakturasaldo eller säljare. Rapporten som visas visar bara de kunder som har 
utestående saldon.
Rapport över ålderskonton
Komma åt rapporten Åldrandekonton genom att klicka på knappen Rapporter i verktygsfältet 
och välja Åldrandekonton. Välj om du vill sortera rapporten efter kund eller efter dagar som 
konton förfaller av. Du kan också välja om rapporten ska visas i stigande eller fallande ordning 
och om du vill visa alla kunder eller bara några få. 
Skicka automatiska utdrag
Du kan använda Expressfaktura för att skicka automatiska utdrag till kunder för att påminna 
dem om deras saldon. Det gör du genom att klicka på knappen Alternativ i huvudverktygsfältet 
och klicka på länken Allmänt i sidofältet. I avsnittet Automatiska utdrag  kan du välja att 
skicka automatiska utdrag till varje kund med ett utestående saldo eller bara till kunder som är 
försenade och ange ett minimibelopp som ett utdrag skickas för.

20



Vanliga uppgifter - Rapportering
Om du vill komma åt Expressfakturans rapporter klickar du på knappen Rapporter i 
huvudfönstrets verktygsfält. Välj sedan menyalternativet för den rapport du vill visa. För vissa 
rapporter (t.ex. fakturarapporten) kommer du att bli ombedd att ange ett datumintervall för 
rapporteringsperioden. 
Expressfaktura innehåller följande rapporter: 
● Obetalda konton - Den här rapporten listar alla kundkonton som pengar för närvarande är 

skyldiga; dvs. kundens kontosaldo är positivt.
● Fakturor - Den här rapporten visar alla fakturor som skapats inom den angivna 

rapporteringsperioden.
● Offerter - Den här rapporten visar alla offerter som skapats inom den angivna 

rapporteringsperioden.
● Order - Den här rapporten visar alla order som skapats inom den angivna 

rapporteringsperioden.
● Betalningar – Den här rapporten visar alla betalningar som tagits emot från kunder inom 

den angivna rapporteringsperioden.
● Säljare - I den här rapporten visas det totala belopp som fakturerats av varje säljare inom 

den angivna rapportperioden och som visar varje säljares summa i procent av hela 
företagets fakturor för den perioden.

● Artikelförsäljning - Den här rapporten visar det totala antalet artiklar som fakturerades för 
under den angivna rapportperioden. De kvantiteter som rapporteras i den här rapporten 
kan skilja sig från lagerrapporten, eftersom artikelförsäljningsrapporten innehåller de 
artiklar som säljs som rapporterats i fakturor under en angiven tidsperiod, där 
lagerrapporten är en aktuell ögonblicksbild av lagerbehållningsartiklar som är tillgängliga 
för försäljning. 

● Artiklar per kund - Den här rapporten visar de artiklar som fakturerats av en viss kund 
under den angivna rapporteringsperioden.

● Lager - Den här rapporten listar den aktuella kvantiteten av alla artiklar för vilka lagret 
hanteras. De kvantiteter som rapporteras i den här rapporten kan skilja sig från 
artikelförsäljningsrapporten, eftersom artikelförsäljningsrapporten innehåller de artiklar som 
sålts i fakturor under en angiven tidsperiod, där lagerrapporten är en aktuell ögonblicksbild 
av lagerbehållningsartiklar som är tillgängliga för försäljning. 

● Kunder - Den här rapporten listar kunderna och deras information.
● Kundförsäljning - Den här rapporten visar summor av försäljningsintäkter och moms för 

varje kund under den angivna rapportperioden.
● Åldrande konton - Den här rapporten listar alla utestående kundfordringar och när de 

förfaller.
● Momsrapport - Den här rapporten summerar alla momsbelopp på alla fakturor som skapats 

inom den angivna rapportperioden.
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Allmänt - Anpassa fakturor
Expressfaktura gör att du kan anpassa fakturor efter ditt företags behov. Du kommer att kunna 
ändra vissa etiketter, inkludera fotanteckningar till dina kunder och lägga till din 
företagslogotyp, lägga till färg och kantlinjer, bland andra alternativ.
Om du vill ändra hur en faktura ser ut och innehållet den innehåller finns det tre 
inställningssidor som gör att du kan styra layouten, innehållet och stilen på dina fakturor. Klicka 
på ikonen Alternativ  i huvudverktygsfältet så visas sidofältslänkar för sidorna Sidlayout, 
Fakturaformat och Faktura:

Sidlayout
På sidan Sidlayout anger du inställningar som påverkar hur fakturan ska visas på sidan, 
inklusive pappersstorlek, marginaler och om du behöver placera fakturerings- och 
leveransadressen för fönstererade kuvert.

Mer information om sidan Sidlayout finns i avsnittet Alternativ~Sidlayout i den här handboken.

Fakturaformat
På sidan Fakturaformat kan du lägga till färg, justera teckensnittet och teckenstorleken, lägga 
till kantlinjer och justera placeringen av vissa textblock runt fakturan. Det finns också 
fakturamallar som du kan välja mellan, eller helt anpassa din egen faktura.

Mer information om sidan Fakturaformat finns i avsnittet Alternativ~Fakturaformat i den här 
handboken.

Faktura
På sidan Faktura ska du titta om du vill ändra formuleringen på fakturan. Om du till exempel vill 
att kvantitetsrubriken i objektlistan ska säga Timmar ändrar du den här.

På den här sidan kan du också styra om vissa rubriker visas, om betalda eller förfallna 
vattenstämplar skrivs ut, om du vill inkludera en remitteringsblankett med fakturan och många 
andra alternativ.
Mer information om sidan Faktura finns i avsnittet Alternativ~Faktura i den här handboken.
Lägga till en företagslogotyp i fakturor
Du kan lägga till företagets företagslogotyp i offerter, försäljningsorder, fakturor och rapporter 
som du skriver ut eller sparar som pdf. Om du vill lägga till en logotyp klickar du på ikonen 
Alternativ i huvudverktygsfältet och klickar på fältet Logga in. I fältet Logotyphöjd  anger du 
höjden, i tum, du vill att fakturan ska visas på dina fakturor och logotypen justeras enligt 
lämpligt bildförhållande för att passa. Observera att all storleksändring endast bör göras från 
större storlek till mindre storlek för att undvika förvrängning av din logotyp.
Se även: 
● Alternativ~Sidlayout 
● Alternativ~Fakturaformat 
● Alternativ~Faktura 
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Allmänt - Koppla dokument
Dokumentkoppling är ett kraftfullt verktyg som ingår i de flesta nya ordbehandlingsprogram. 
När det förstås och används effektivt kan det minska den tid det tar att göra bulkuppgifter, som 
att skicka brev till kunder, exponentiellt. Det här avsnittet av hjälpen är inte bara begränsat till 
export från Faktura heller, om du tar dig tid att läsa och experimentera med vad som sägs på 
den här sidan kan du ställa in Dokumentkoppling med andra program som ökar produktiviteten 
ännu mer. För att göra det enklare, läs instruktionerna helt innan du följer dem steg för steg. 
Dokumentkoppling är en 6-stegsprocess: 
1. Skapa en datafil.
2. Anslut filen till ett dokument.
3. Skriv det dokument som du vill mass skicka.
4. Infoga platshållare i dokumentet som motsvarar delar av datafilen.
5. Välj vilka poster i datafilen som ska fyllas i platshållarna.
6. Sammanfoga datafilen och dokumentet
Om en del (eller allt) av det inte är meningsfullt nu inte oroar dig, beskrivs allt steg för steg 
nedan med Faktura och Microsoft Office Word 2007 och Faktura och Öppna Office 2.2 Writer 
som exempel. Tänk bara på när du läser att alla program som annonserar en 
dokumentkopplingsfunktion måste ha sätt att göra ovanstående steg, allt du behöver göra är 
att ta reda på vilka knappar du ska trycka på för att göra dem (och om det inte är omedelbart 
uppenbart kanske du vill överväga att använda ett annat program!).
Steg 1: Skapa en datafil 
Poängen med det här steget är att skapa en fil som kan förstås av vilket program som helst 
som gör sammanslagningen. Nästan alla program som kan koppla dokument (inklusive 
Microsoft Word och Open Office Writer) kan förstå en filtyp som heter CSV så när vi vill skapa 
en datafil inifrån Faktura exporterar Faktura automatiskt filen som CSV. Det finns två olika 
möjligheter för CSV-filer inom Faktura: 
● Kundinformation
● Rapporter
I vårt exempel exporterar vi kundinformationen till en CSV-fil. Följ liknande steg som de som 
finns nedan för att exportera en rapport, välj bara Spara som CSV på rapportskärmens 
arkivmeny.
1. Gå till vyn och välj sedan Kunder på huvudmenyn (eller så kan du trycka på Ctrl+C)
2. Välj de kunder som du vill exportera data från (håll ned Ctrl och klicka för att välja flera 

kunder)
3. Gå till Kund på menyn och välj Exportera till CSV (för Dokumentkoppling).
4. Navigera till den mapp som du vill att filen ska finnas i och skriv ett namn på filen och klicka 

sedan på Spara. Se till att du kommer ihåg eller skriver ner var du har sparat filen eftersom 
du behöver veta detta senare.

5. En ruta ska dyka upp som säger om exporten har lyckats eller inte. Läs den och klicka på 
OK.

Grattis! Du har just exporterat filen, som nu innehåller alla följande data för de kunder du har 
valt:
● Kundens namn
● Kontaktpersonen
● Kontaktpersonens förnamn
● De första 4 raderna i deras adress
● Kundens faxnummer
● Säljaren som hanterade kunden
Steg 2: Ansluta filen till ett dokument  
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Det här steget kopplar samman datafilen och dokumentet som är redo att slås samman. 
Instruktioner om hur du gör detta för Microsoft Office Word 2007 och Open Office 2.2 Writer 
finns nedan. 
Microsoft Office Word 2007 
1. Starta Word.
2. Klicka på fliken högst upp i fönstret där det står Utskick.
3. Klicka på Välj mottagare på fliken Utskick och rulla sedan nedåt och välj Använd befintlig 

lista...
4. Navigera till mappen där du exporterade CSV-filen, markera den och klicka på Öppna.
Öppna Office 2.2-författare 
1. Starta författare.
2. Gå till Arkiv och välj sedan Kalkylblad.
3. Öppna CSV-filen i kalkylbladsfönstret.
4. Gå till Arkiv och spara sedan, välj dBASE-formatet i listrutan och klicka på Spara.
5. Stäng kalkylbladsprogrammet.
6. Tillbaka i Writer går till Arkiv och sedan Ny och väljer sedan Databas.
7. I rutan som dyker upp väljer du Anslut till en befintlig databas och välj sedan dBASE på 

rullgardinsmenyn och klicka på Nästa.
8. Klicka på Bläddra och hitta mappen där du sparade dBASE-filen i kalkylbladsprogrammet. 

Markera den och klicka på OK och klicka sedan på Nästa.
9. Kontrollera att Ja, registrera databasen åt mig är markerad och att båda kryssrutorna INTE 

är markerade. Klicka på Slutför och spara filen där du sparade dBASE-filen.
10. Slutligen gå till Visa och klicka på 'Datakällor' om din fil inte finns där och högerklicka på 

det vänstra fönstret gå till 'Registrerade databaser...' markera filen och klicka på ok.
Steg 3: Skriv dokumentet  
Det här är ganska självförklarande. Den enda skillnaden är att när du vill skriva något som 
skulle finnas i datafilen du just anslutit, lämna ett utrymme. Om du känner dig säker kan du 
kombinera det här steget med nästa infogar platshållare när du går för att spara att du måste 
komma tillbaka senare. 
Tips: Se till att du sätter utrymmen där de behövs runt platshållarna, de är inte instängt för dig, 
t.ex. Dear < < Customer_Name> > , sammanslagningar till -> Dear Bob, där som Dear < < 
Customer_Name> > , sammanfogar till -> DearBob, 
Steg 4: Sätt in platshållare 
Det här steget är att tala om för programmet var olika delar av datafilen ska placeras. För att 
göra detta infogar du platshållare på den plats där du normalt skulle skriva data manuellt. När 
du så småningom sammanfogar kommer dessa platshållare att ersättas med data från 
datafilen. 
Microsoft Office Word 2007 
1. Klicka på den del av dokumentet där du vill infoga platshållaren.
2. Klicka på Infoga kopplingsfält på fliken Utskick och bläddra sedan nedåt och välj den 

platshållare du vill infoga.
Öppna Office 2.2-författare 
1. Klicka på plus bredvid databasen i fönstret Visa datakälla.
2. Klicka på plus bredvid ikonen Tabeller.
3. Dubbelklicka på tabellen som visas.
4. I fönstret till höger bör du se alla data som finns i filen ordnade i kolumner. Klicka och dra 

kolumnnamnen till det dokument där du vill ha platshållarna.
Steg 5: Markera delar av datafilen 
Microsoft Office Word 2007 
1. Klicka på Redigera mottagarlista på fliken Utskick.
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2. Markera eller avmarkera lämpliga rutor som motsvarar de data som du vill infoga.
Öppna Office 2.2-författare 
1. Klicka på knappen Koppla dokument från verktygsfältet datakällor.
2. Gå till steg 6, du kan klicka på vänster och höger pilar för att förhandsgranska hur det 

färdiga dokumentet kommer att se ut, om det finns en viss del av filen du inte vill inkludera, 
förhandsgranska den och markera rutan Uteslut den här mottagaren.

Steg 6: Sammanfoga 
Microsoft Office Word 2007 
1. Klicka på Slutför & sammanslagning på fliken Utskick, rulla nedåt och välj Redigera 

enskilda dokument...
2. Välj Alla och klicka på OK
3. Ett nytt dokument kommer att dyka upp med all sammanslagning som tas om hand! Se till 

att du sparar, skriver ut, e-postar eller gör vad du vill med dokumentet innan du stänger det.
Öppna Office 2.2-författare 
1. Fortfarande i guiden koppla dokument när steg 6 har slutförts går du till steg 8.
2. Detta kommer att öppna det sammanslagna dokumentet, härifrån presenteras du med flera 

alternativ var och en är ganska självförklarande.

25



Allmänt - Flera valutor
Expressfaktura hanterar ett företag som hanterar flera valutor som ett annat företag för varje 
valuta. Du kan till exempel skapa ett "företag" som heter YourCompany - USD och ett annat 
som heter YourCompany - Euro. Var och en kan hantera moms, moms separat och du kan 
skriva ut rapporter helt separat för US-dollarkontot eller EURO-kontot. Varje konto måste dock 
ställas in separat med sina egna kunder, kontaktuppgifter, fakturor etc. 
Om du vill lägga till en ny valuta i företaget: välj Faktura -> flera företag på menyn: välj Faktura 
-> flera företag. Klicka sedan på Lägg till. När du har klickat på Lägg till körs startguiden. Fyll i 
fälten i startguiden på samma sätt som du gjorde för ditt företag från början. Det 
rekommenderas att namnet du använder för den nya affärsvalutan är något logiskt som 
YourCompany - USD; den valuta som verksamheten representerar. När guiden är klar anger 
du valutan genom att klicka på ikonen Alternativ från verktygsfältet på huvudskärmen och 
sedan på fliken Regional. Härifrån kan du ange valutasymbolen, namnet och andra 
inställningar som rör den nya valutan. Kom ihåg, när du använder den nya valutaaffären för att 
behandla den som ett helt nytt företag. 
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Allmänt - Säkerhetskopiering och återställning av 
data
Det är en bra idé att säkerhetskopiera dina fakturadata ofta om datorn misslyckas, för att 
minska datas förlust. Faktura ger dig flera alternativ för säkerhetskopiering av dina data och 
gör det enkelt att återställa dina data när du behöver dem.
Om du vill säkerhetskopiera data klickar du på Verktyg-menyn och väljer Säkerhetskopiera 
data. Välj en metod för säkerhetskopiering beroende på hur du vill komma åt data senare. 
Om du vill återställa data klickar du på Verktyg-menyn och väljer Återställ data.  Bekräfta att 
du vill återställa och bläddra till platsen för säkerhetskopian. 
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Allmänt - Applikationsintegration med Inventoria
Använd den här hjälpsidan om du vill felsöka de vanligaste problemen när du försöker 
synkronisera artiklar eller artikelkvantiteter med Lager. 

Det gick inte att ansluta till [värdnamn] via port [portnummer].
Expressfakturan misslyckades i sitt försök att ansluta till Inventoria. Bekräfta att Inventoria körs 
och att Webbåtkomst är aktiverat. Kontrollera att värdnamnet som anges i Expressfaktura är 
rätt värdnamn eller IP-adress för den dator som kör Inventoria och att portnumret som anges i 
Expressfaktura matchar det portnummer genom vilket Inventoria accepterar webbanslutningar. 

Anslutningen avvisad - Programintegration som inte är aktiverad av 
[programnamn].
Synkroniseringsbeteendet är inte aktiverat av något företag i Inventoria. Slutför 
installationsprocessen för programsynkronisering i dialogrutan Alternativ i Inventia. 

Anslutningen avvisad - ogiltig auktoriseringsnyckel.
Auktoriseringsnyckeln som anges i den här instansen av Expressfaktura matchar inte 
Inventorias. Auktoriseringsnyckeln är skiftlägeskänslig och måste exakt matcha 
auktoriseringsnyckeln som anges i Inventoryia. 

Kvantitetsändringen misslyckades - ogiltigt platsnamn: [platsnamn].
Expressfaktura försöker uppdatera kvantiteter för en artikel på en plats som inte finns i Lager. 
Platsnamnet som anges i Expressfaktura är inte skiftlägeskänsligt men måste på annat sätt 
matcha namnet på en plats i Inventoria. 

Antalet misslyckades - ogiltigt artikelnamn: [artikelnamn].
Expressfaktura försöker uppdatera kvantiteter för en artikel som inte finns i Lager. Den 
troligaste orsaken till det här felet är att artikeln skapades lokalt eller togs bort från Inventia 
efter den senaste artikelsynkroniseringen. 
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Allmänt - Importguide för CSV: Välj CSV för import
Välj CSV för import
CSV-importfil 
Ange namnet på CSV-filen som innehåller importen eller klicka på den intilliggande knappen 
för att öppna en dialogruta för filbläddring. 
En CSV-fil (Kommaavgränsad värde) innehåller dataposter avgränsade med ett kommatecken. 
Många kalkylbladsprogram gör det möjligt för användaren att spara inmatade data i 
CSV-format. 
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Allmänt - Guiden Importera CSV: Matcha datafält
Matcha datafält
Den här sidan i guiden innehåller ett sätt att associera rubrikerna i CSV-filen med de fält som 
stöds av Express Invoice Faktureringsprogram. 
Om du vill tilldela ett sidhuvud till ett visst fält klickar du på cellen intill fältet. En lista med 
otilldelade rubriker visas, från vilken du kan välja det huvud som du vill tilldela. 
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Allmänt - Importguide för CSV: CSV-importresultat
CSV-importresultat
Resultatsidan visar hur många objekt som har importerats, hur många rader som inte kunde 
producera en import samt alla relevanta fel som genererades under importen. 
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Alternativ - Alternativ ~ Affärer
Affärssidan i dialogrutan Alternativ används för att ange information om ditt företag eller 
företag. Det mesta av företagets information skrivs ut på varje faktura, utdrag eller rapport. Om 
du inte vill att informationen ska skrivas ut kan du lämna fälten tomma. 
Företagsnamn  
Ange företagets officiella namn (t.ex. Acme Corporation, Inc).
Registrerat nummer  
I många länder har varje företag ett officiellt nummer som måste visas på fakturan. Vänligen 
ange det här. 
Adress 
Ange adressen till ditt företag som du vill att det ska skrivas ut på fakturan.
Kontaktuppgifter 
Ange de kontaktuppgifter du vill ha på fakturan. Till exempel telefon, fax och e-postadress.
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Alternativ - Alternativ ~ Logotyp
Bildfil för logotyp  
Om du vill lägga till din logotyp i fakturor, utdrag och andra rapporter kan du välja filsökvägen 
till en jpg/bmp/gif/png-bild.
Logotyp höjd  
Fältet för logotyphöjd avgör logotypens storlek när den skrivs ut. Logotypen kommer att 
förstoras eller minskas beroende på den angivna höjden samtidigt som rätt bildförhållande 
bibehålls. 
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Alternativ - Alternativ ~ Regional
Fliken Regional i dialogrutan Alternativ används för att ange vilka valutasymboler, 
datumformat, pappersstorlek och måttenheter du använder i ditt företag. 
Land  
Ange ditt företags land.
Decimaltecken 
Detta är symbolen som används för decimalkommat. vanligtvis en prick överallt men i Europa, 
där ett komma används.
Tusentals separatorer 
Detta är symbolen som används för att separera tusentals; vanligtvis ett kommatecken.
Utskrivet datumformat 
Detta är det datumformat som används för utskrift eller pdf-generering.
Måttenheter  
Detta är de enheter som används för mätningar, antingen tum eller millimeter.
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Alternativ - Alternativ ~ Valuta
Valutasymbol  
Detta är symbolen som används för pengar i ditt land, till exempel $.
Valutanamn  
Detta är namnet som används för pengar i ditt land. Till exempel dollar eller pund.
Valutaorder 
Använd det här alternativet om du vill välja om valutasymbolen är före numret (t.ex. 10,00 
USD) eller efter numret (t.ex. 10,00$).
Valutasiffror 
Använd det här alternativet om du vill ange antalet siffror efter decimalkommat. Den kan ställas 
in på ett tal mellan noll och tio, inklusive.
VARNING: Om du ändrar valutasiffrorna skadas alla belopp som redan har angetts i 
befintliga fakturor. 
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Alternativ - Alternativ ~ Skatt
Fliken Skatt i dialogrutan Alternativ används för att konfigurera eventuella moms-, moms- eller 
momssatser som tillämpas på artiklar. 
Skattesatser  
Grupprutan innehåller listan över användardefinierade skattenamn och motsvarande priser.
Addera  
Klicka på knappen Lägg till om du vill lägga till en ny skattesats.
Redigera  
Klicka på knappen Redigera om du vill redigera informationen om den skattesats som valts i 
listan.
Ta bort 
Klicka på knappen Ta bort om du vill ta bort den skattesats som valts i listan.
Återställ skattesatser 
Klicka på knappen Återställ skattesatser om du vill återställa alla skattesatser i listan.
Skattealternativ  
Som standard har artiklar den här skattesatsen 
Alla nya objekt har den här kursen vald som standard.
Artikelpriser är inklusive skatt (antas redan inkludera skatt) 
Om detta är markerat kommer alla skattepliktiga artiklar att prissättas och visas som moms 
inklusive.
Som standard är nya kunder skattebefriade 
Om det är markerat markeras alla nya kunder som skattebefriade (så ingen moms kommer att 
tillämpas). Använd detta om du huvudsakligen exporterar.
Visa kombinerade skattesatser separat 
När det här alternativet är aktiverat visas delskattesatserna separat i stället för det 
kombinerade skattenamnet.
Visa momssats som kolumn på faktura 
Välj det här alternativet om du vill visa momsen i procent och/eller namn på artikelraderna.

Visa momsprocent (t.ex. 8,90 %)  
Välj det här alternativet om du vill visa momsen i procent på artikelraderna.
Visa momsnamn (t.ex. moms) 
Välj det här alternativet om du vill visa momsnamnet på artikelraderna.
Visa momsbelopp som en kolumn på faktura (endast Storbritannien) 

Välj det här alternativet om du vill visa momsbeloppet på artikelraderna.
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Alternativ - Alternativ ~ Betalningar
Fliken Betalningar i dialogrutan Alternativ är där kreditkortsbetalningar konfigureras, så att du 
kan acceptera kreditkortsbetalningar från kunder med Expressfaktura. Kreditkortsportar kan 
praktiskt taget ta plats för fysiska kreditkortssvepmaskiner och behandla dina kunders 
betalningar säkert. 
En lista över tillgängliga kreditkortsportar visas på den här sidan. Om du inte ser några 
gateways klickar du på knappen Sök efter uppdateringar för att uppdatera listan. Genom att 
uppdatera listan ser du kreditkortsportar som har testats med Expressfaktura. 
Om du vill konfigurera inställningar för en gateway markerar du den i listan så att namnet är 
markerat och klickar på knappen Alternativ. Om du vill aktivera en kreditkortsgateway för 
debitering av kunder markerar du rutan till vänster om namnet. Endast en kreditkortsport kan 
väljas åt gången. Observera att om du inte aktiverar en gateway genom att markera dess ruta 
är kreditkortsladdning med Expressfaktura inte möjlig. 
Om du vill ha mer information om var och en av de gateways som stöds klickar du på länkarna 
nedan:
● Bemyndiga 

● Auktorisera webbplats: www.authorize.net 
● Auktorisera komma igång-guide www.authorize.net/files/gettingstarted.pdf 
● Se även Auktorisera kontoinställningar ämnet i den här handboken. 

● Eway 
● Eway Australien webbplats: http://www.eway.com.au/. Fler länder är tillgängliga genom 

att klicka på flaggorna i det övre högra hörnet på denna webbplats. 
● Se även Inställningar för Eway-konto ämnet i den här handboken. 

● PayPal 
● PayPal webbplats: www.paypal.com. Du vill skapa ett PayPal konto. 
● Se även PayPal kontoinställningar ämnet i den här handboken. 

Sök efter uppdateringar  
Anslut till Internet och sök efter uppdateringar eller om du har stöd för ytterligare gateways.
Konfigurera  
Konfigurera eller justera inställningarna för det valda kontot.
Betalningsmetoder 
När du tillämpar en betalning väljer du betalningsmetoden. Detta kan sedan användas för att 
skapa rapporter om betalningar och för att hjälpa till att stämma av uttalanden. Du kan ändra 
standardlistan över betalningar genom att ange en kommaavgränsad lista över de metoder 
som ditt företag accepterar här. Ett exempel är Check, Bank Deposit, Kreditkort etc. 
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Alternativ - Alternativ ~ Lager
Om du använder NCH Softwares inventeringsprogram, Inventoryia, kan du synkronisera data 
om lagerkvantiteter mellan Lager och Expressfaktura. 
Visa varning för artiklar som inte finns i lager  
Markera den här rutan om du vill visa en varning när faktura-/försäljningsorder skapas om 
fakturerade/beställda artiklar inte finns i lager.
Inställningar för synkronisering av Inventia 

Tillåt Express Invoice Faktureringsprogram att synkronisera med Inventoria 
Markera det här alternativet om du vill tillåta Express Invoice Faktureringsprogram ansluta 
på distans till Inventoria för att hämta aktuella artikeldata och ladda upp kvantitetsändringar.
Åtkomstautentiseringskod (matcha den med serverprogram): 
Ange koden som Expressfaktura ska använda för att ansluta till ett serverprogram för 
Inventoria.
IP-adress för serverprogram (exklusive http://):  
Ange adressen eller IP-adressen till det serverprogram som Expressfaktura ska anslutas till.
Portnummer som används av serverprogrammet: 
Ange portnumret som används av serverprogrammet för att acceptera webbanslutningar. 
Inventoria har ett standardportnummer på 1097.
Platsnamn för den här företagsprofilen: 
Välj eller ange namnet på platsen i servern Inventoria som motsvarar den aktuella 
företagsprofilen i Expressfaktura.
Hämta platser  
Använd den här knappen om du vill begära en lista över platser som finns i servern 
Inventoria.
Uppdatera nu 
Använd den här knappen om du omedelbart vill utföra en objektsynkronisering med de 
aktuella inställningarna. Observera att detta importerar alla artiklar från serverns lager, men 
det uppdaterar bara kvantiteterna från artiklar på den valda platsen.
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Alternativ - Alternativ ~ Sidlayout
Sidan Sidlayout i dialogrutan Alternativ används för att ange hur de utskrivna sidorna ska 
läggas ut, inklusive pappersstorlek, marginaler och om du vill ange placeringen av fakturerings- 
och leveransadresserna för fönstererade kuvert. 
Pappersstorlek 
Välj den pappersstorlek som du ska skriva ut dina fakturor, rapporter och utdrag på på 
rullgardinsmenyn. Det är också pappersstorleken som används för pdf-generering. 
Marginaler 
Ställ in marginalerna för alla rapporter, fakturor, order och offerter här genom att ange nya 
marginaler för toppen/botten och sidorna.
Kuvert med fönster 
I det här avsnittet på layoutsidan kan du anpassa placeringen av bill to- och 
leveransadresserna och företagsinformationsblocket för att anpassa dig till fönstererade kuvert.
Aktivera adresspositionering  
När det här alternativet är markerat kommer fakturerings- och leveransadresserna att 
förskjutning till standardinställningarna som visas i rutorna nedan. Observera att om du 
aktiverar den här funktionen kan det skapa konflikter med placeringen av andra element på 
fakturan. Kontrollera sidan Fakturaformat och förhandsgranska mall- eller sidformaten för att se 
till att ingen överlappning uppstår mellan olika textelement. 
Förskjutning av fakturerings- och leveransadress 
När alternativet Aktivera adresspositionering är aktiverat kan du justera positionen för 
fakturerings- och leveransadressen. Ange värden för hur långt adressen ska vara från 
kuvertets övre och vänstra kanter när fakturan viks.
Aktivera positionering av företagsinformation 
När det här alternativet är markerat kommer företagsinformationsblocket att förskjutning till 
standardinställningarna som visas i rutorna nedan. Observera att om du aktiverar den här 
funktionen kan det skapa konflikter med placeringen av andra element på fakturan. Kontrollera 
sidan Fakturaformat och förhandsgranska mall- eller sidformaten för att se till att ingen 
överlappning uppstår mellan olika textelement. 
Förskjutning av företagsinfoadress 
När alternativet Aktivera positionering av företagsinformation är aktiverat kan du justera 
positionen för företagets informationsblock. Ange värden för hur långt företagsinformation ska 
vara från kuvertets övre och vänstra kanter när fakturan viks.
Förhandsgranskningslayout 
Gör att du kan visa fakturalayouten så som den ser ut när du skriver ut, skickar ut, skickar ut 
e-post, faxar eller sparar den.
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Alternativ - Alternativ ~ Faktura
På sidan Fakturainnehåll i dialogrutan Alternativ anger du innehållet som ska visas på fakturan 
och innehåller alternativet att anpassa olika etiketter, till exempel kolumnrubriker och andra 
titlar som används på fakturan. 
Alternativ för faktura, offert och order 

Kolumnen Visa objekt 
Aktivera den här kryssrutan om du vill visa kolumnen Artikelkod.
Visa kolumnen Rabatt 
Välj det här alternativet om du vill visa kolumnen Rabatt i fönstren Skapa nya fakturor, order 
och offerter.
Skriv ut säljares namn  
Aktivera den här kryssrutan om du vill skriva ut säljaren på fakturor, offerter och order.
Dölj fakturerings- och leveransetiketter 
Aktivera den här kryssrutan om du vill dölja etiketterna Fakturering till och Skicka till.
Ersätt %TEXT% i kommentarer  
Det är ibland användbart att skriva ut postnumret/Posta totalt belopp/Kundnamn i fot- eller 
anteckningskommentarerna. För att göra detta anger du i fot-/anteckningskommentarerna 
med ordet NUMMER, AMT, KUND, LEVERANTÖR omgiven med procentsatser, dvs. 
%NUMBER% på så sätt när en post utfärdas kommer %NUMBER% att ersättas med det 
faktiska postnumret (%AMT% för totalt postbelopp, %CUSTOMER% med postens 
kundnamn och %SUPPLIER% med postens leverantörsnamn [endast tillämpligt för 
räkningar och inköpsorder]). 
Dölj leverans till när det är samma som Fakturering till 
Aktivera den här kryssrutan om du vill dölja etiketten Leverans till när leveransadressen är 
densamma som faktureringsadressen.
Alternativ för faktura 
Skriv ut förfallodatum  
Aktivera den här kryssrutan om du vill skriva ut förfallodatumet på fakturor.
Lägga till Betald text på fakturor som har betalats 
Aktivera den här kryssrutan om du vill placera en Betald text högst upp i utskriften av 
betalda fakturor.
Lägga till försenad text på fakturor som är försenade  
Aktivera den här kryssrutan om du vill placera en försenad text högst upp på fakturor som 
är försenade.
Lägga till Kopiera text till fakturor som skrivs ut igen 
Aktivera den här kryssrutan om du vill placera ordet Kopiera högst upp på fakturor som 
redan har skrivits ut.
Inkludera remitteringssedel längst ned på fakturan 
Aktivera den här kryssrutan om du vill inkludera remitteringssedeln längst ned på fakturan.
Numrering av fakturor  
Nummer 
Det här är det aktuella fakturanumret. Den ökar varje gång du registrerar en ny faktura.
Prefix (valfritt)  
Fakturanummerprefixet är valfritt. Du kan ange siffror eller tecken som ska användas 
framför valfritt fakturanummer. Om alternativet att synkronisera med andra enheter är 
aktiverat åsidosätter inställningen Enhetsprefix den här inställningen. 
Anpassade fält 
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Du kan lägga till anpassade fält som ska skrivas ut på fakturor. Tryck på Lägg till för att lägga 
till ett nytt anpassat fält. Sedan kan du ändra fältnamnet genom att klicka i den vänstra 
kolumnen på själva texten. Du kan också ändra den så att den visas högst upp eller längst ned 
på fakturorna genom att klicka i den högra kolumnen och välja det nödvändiga värdet. Genom 
att trycka på Ta bort kan du ta bort det markerade anpassade fältet. 
Kommentarer till anteckning och fot 

SMS 
Text som anges här visas längst ned i fakturautskriften eller pdf.
Justering / teckenstorlek 
Välj en justering (vänster, höger, center) och en teckenstorlek (Normal eller Liten) för 
anteckningskommentaren.
Förhandsgranska faktura  

Klicka på knappen Förhandsgranska faktura om du vill spara dina aktuella inställningar och 
visa fakturamallen. 
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Alternativ - Alternativ ~ Fakturamall
På sidan Fakturamall i dialogrutan Alternativ kan du skapa eller välja ett sidformat som passar 
ditt företag. 
Välj en mall  
I bitmappslistan för mallbilden kan du välja alla mallar som Expressfaktura tillhandahåller. 
Expressfaktura innehåller följande alternativ för sidformat: 
● Standard Detta är en enkel svartvit mall utan extra designelement. 
● Sed  Välj det här alternativet om du vill skapa ett eget sidformat från grunden. När du väljer 

det här alternativet visas de senast sparade anpassade fakturaalternativen som du anger i 
inställningarna. 

● Förformaterad lista  Listan över förstylade fakturor, inklusive Blue Trim, Blue Velvet, Citrus 
Splash, etc., låter dig välja en faktura som redan är konfigurerad med ett färgstarkt, 
professionellt utseende. Det är möjligt att anpassa en förformaterad faktura genom att välja 
fakturan i listan och sedan göra nödvändiga ändringar i inställningarna. 

Förhandsgranska mall 
Klicka på knappen Förhandsgranska mall om du vill spara de aktuella inställningarna och visa 
mallen. Alla ändringar du gör i sidformatet kan visas genom att klicka på den här knappen. 
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Alternativ - Alternativ ~ Fakturatext
På sidan Fakturatext i dialogrutan Alternativ kan du skapa eller välja ett sidformat som passar 
ditt företag. Använd den här sidan om du vill justera teckensnittsinställningarna för att skapa 
det fakturautseende du behöver. 

SMS
I avsnittet textattribut kan du ange hur du vill att text ska visas på fakturan. Attributen som du 
kan ändra inkluderar teckensnitt, teckenstorlek, teckensnittsformat, färg och justering. Mer 
information om varje textalternativ finns i avsnittet för Textattribut i den här handboken. 

Använda globala textattribut  
Markera det här alternativet om du vill använda samma textformat på hela fakturan.
Ange format för varje textavsnitt 
Markera det här alternativet om du vill använda olika textalternativ på enskilda textavsnitt. 
Avsnitten är:
● Fakturarubrik - Det här är fakturarubriken som visas högst upp på fakturan, om du väljer att 

visa titeln.
● Företagsnamn – Justeringen av attributen för företagsnamnet påverkar bara hur ditt 

företagsnamn visas, inte företagets adress och kontaktinformation, som ingår i avsnittet "All 
annan text" nedan.

● Rubriktext – Rubriktexten justeras, till exempel etiketterna Fakturering till och Leverans till, 
och kolumnrubrikerna i objekttabellen.

● All annan text - Detta justerar texten i fakturainformationen, företagets adress och 
kontaktinformation samt fakturerings- och leveransadresser.
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Alternativ - Alternativ ~ Anpassa faktura
På sidan Fakturaanpassa i dialogrutan Alternativ kan du ändra sidformatet, baserat på mallen, 
som passar ditt företag. Använd den här sidan om du vill lägga till dekorativa element som 
kantlinjer, linjer och färg för att skapa det fakturautseende du behöver. 

Gränser
Med avsnittet kantlinjer kan du placera en kantlinje runt hela fakturan eller lägga till rader för att 
skilja de övre och nedre delarna av fakturan. 

Ingen Det här alternativet skapar ingen kantlinje.
Gräns  Med alternativen här kan du använda kantlinjer med tjocka eller tunna linjer, enkla 
eller dubbla, i någon av färgerna som du har valt i avsnittet Färger ovan.
Sidhuvud och sidfot Med alternativen Sidhuvud och sidfot kan du formatera fakturans 
över- och nederkant separat om du inte gör det som kantlinje runt hela fakturan. Med 
markeringarna för Sidhuvud och sidfot kan du använda tjocka eller tunna linjer, enkla eller 
dubbla, i någon av de färger som du har valt i avsnittet Färger ovan.
Sidhuvudformat visas framför all text 
Markera det här alternativet om du vill att raderna i sidhuvudet ska visas ovanför text på 
fakturans översta rad. När det är avmarkerat kommer den översta raden att vara i linje med 
fakturans översta text, vilket ger ett annat designalternativ.

Accenter
Avsnittet textblocksaccenter är där du kan lägga till en kantlinje, ett färgblock eller rader runt 
specifika textområden på fakturan.

Använda globala textblocksaccenter  
Om du väljer det här alternativet tillämpas samma textaccenter på varje textavsnitt på fakturan.
Ange accenter för varje textblock 
Markera det här alternativet om du vill använda olika accenter på enskilda textblock. Avsnitten 
är:
● Fakturarubrik - Det här är fakturarubriken som visas högst upp på fakturan.
● Fakturainformation - Det här är textblocket som beskriver förfallodatum, säljare, 

fakturanummer etc.,
● Företagsinformation - Det här textblocket innehåller företagets rubrik, adress och 

kontaktuppgifter. Kontrollera Länka företagslogotyp till det här textblocket  för att 
säkerställa att företagets logotyp alltid visas till vänster om det här textblocket. 

● Fakturering till och skicka till - fakturerings- och leveransadresserna.
● Artikeltabellrubrik - det här är rubriken för varje kolumn i artikeltabellen.
● Remitteringsblankett - refererar till remitteringskvittot längst ned på fakturan, när det här 

alternativet är aktiverat från Alternativ ~ Fakturainnehåll  sida. 

Färger
Färg 1 och färg 2 

Klicka på en av färgknapparna om du vill ändra färgschemat för fakturan. Många av 
formatinställningarna refererar till de färger som valts här.
När dialogrutan Färg öppnas väljer du från en av grundfärgerna eller för mer avancerade 
alternativ klickar du på knappen Definiera anpassade färger.  I det expanderade området kan 
du antingen välja från en stor färgpalett eller ange en RGB-kod. När du har valt en anpassad 
färg klickar du på knappen Lägg till i anpassade färger  och klickar på OK för att tillämpa 
färgmarkeringen på fakturan. 

Listan Objekt
Skugga varannan rad i objektlistan 
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Markera den här rutan om du vill att varannan rad i fakturalistan ska skuggas, vilket ger ökad 
läsbarhet när det finns mulitple-objekt i listan.
Förhandsgranska mall 
Klicka på knappen Förhandsgranska mall om du vill spara dina aktuella inställningar och visa 
fakturamallen. 
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Alternativ - Alternativ ~ Faktura Alternativ
På sidan Fakturaalternativ i dialogrutan Alternativ kan du ordna om de rubrikblock som passar 
ditt företag. Använd den här sidan om du vill flytta textelement runt sidan för att skapa det 
fakturautseende du behöver. 
Positionering 
I avsnittet sidhuvudblockspositionering kan du placera textblock i specifika områden högst upp 
i fakturautskrifterna. Du ser en rutnätsstruktur med nedrullningsbar menyer på skärmen, som 
visuellt representerar den grova placeringen av det markerade textblocket. Om du till exempel 
vill att företagsinformation ska visas i det övre högra hörnet väljer du Företagsinformation 
längst upp till höger. 
Förhandsgranska mall 
Klicka på knappen Förhandsgranska mall om du vill spara dina aktuella inställningar och visa 
fakturamallen. 
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Alternativ - Alternativ ~ Citat
Fliken Citat på sidan Alternativ används för att ange standardtexten som visas på utskrivna 
citattecken. Du kan förhandsgranska alla ändringar du gör genom att klicka på Förhandsgrans
ka citat  längst ned på dialogrutan Citatflik. 
Citattextobjekt 
Det här är texten som kommer att skrivas ut på citattecken. Markera en rubrik eller rubrik på 
släppmenyn och ändra sedan texten för det objektet i fältet till höger.
Citatnumrering  

Nummer 
Det här är det aktuella offertnumret. Det ökar varje gång du registrerar en ny offert. 
Observera att citatutkast inte tilldelas något offertnummer förrän de har registrerats och 
sparats.
Talprefix (valfritt) 
Prefixet offertnummer är valfritt. Du kan ange siffror eller tecken som ska användas framför 
valfritt offertnummer. Om alternativet att synkronisera med andra enheter är aktiverat 
åsidosätter inställningen Enhetsprefix den här inställningen. 
Kommentarer till anteckning och fot 

Text som anges här visas längst ned i citatutskriften eller pdf-filen. Välj en justering och 
teckenstorlek för texten. Fotkommentaren visas under alla anteckningskommentarer. 
Automatiska kunduppföljningar 
Med den här funktionen kan du skicka uppföljningsmeddelanden automatiskt med din angivna 
frekvens (i antal dagar) tillsammans med ett utgångsdatum (även i dagar). Ett anpassat 
meddelande kan också tillhandahållas som fungerar som din e-postkropp / innehåll. 
Förhandsgranska citat 
Klicka på den här knappen om du vill spara inställningarna och förhandsgranska hur offerten 
kommer att se ut.
Avancerade inställningar 
Ett avancerat alternativ som användaren kan aktivera offertkonverteringssannolikhet. Ställ in 
sannolikheten för att en ny offert konverteras till försäljning och ange den typiska 
konverteringstiden. Sannolikheten för en konvertering till en faktura minskar med 
konverteringstiden. 
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Alternativ - Alternativ ~ Beställ
På fliken Order kan standardtexten som visas på försäljningsorder konfigureras för att uppfylla 
dina affärsbehov. Du kan förhandsgranska alla ändringar du gör genom att klicka på knappen F
örhandsgranska order  längst ned i dialogrutan Ordning. Om du vill öppna dialogrutan 
Ordning klickar du på ikonen Alternativ  i verktygsfältet och klickar på fliken Order.
Beställa textobjekt  
Det här är texten som ska skrivas ut på beställning. Markera en rubrik eller rubrik på 
släppmenyn och ändra sedan texten för det objektet i fältet till höger.
Ordernumrering 

Nummer 
Det här är det aktuella ordernumret. Det ökar varje gång du registrerar en ny order. 
Observera att orderutkast inte tilldelas något ordernummer förrän de har registrerats och 
sparats.
Talprefix (valfritt) 
Prefixet ordernummer är valfritt. Du kan ange siffror eller tecken som ska användas framför 
valfritt ordernummer. Om alternativet att synkronisera med andra enheter är aktiverat 
åsidosätter inställningen Enhetsprefix den här inställningen. 
Kommentarer till anteckning och fot 

Text som anges här visas längst ned i orderutskriften eller pdf.Text som anges här visas längst 
ned i orderutskriften eller pdf. Välj en justering och teckenstorlek för texten. Fotkommentaren 
visas under alla anteckningskommentarer. 
Förhandsgranska ordning  
Klicka på den här knappen för att spara dina inställningar och förhandsgranska hur ordningen 
kommer att se ut.
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Alternativ - Alternativ ~ Kreditfaktura
På sidan Kreditfaktura kan standardtexten som visas på beställningar konfigureras för att 
uppfylla dina affärsbehov. Du kan förhandsgranska alla ändringar du gör genom att klicka på 
knappen Förhandsgranska kreditfaktura  längst ned i dialogrutan Kreditfaktura. Om du vill 
öppna dialogrutan Kreditfaktura klickar du på ikonen Alternativ  i verktygsfältet och klickar på 
fliken Kreditfaktura.
Textartiklar för kreditfaktura 
Markera texttypen på släppmenyn och skriv in den anpassade texten i fältet till höger. 
Numrering av kreditfaktura 

Prefix (valfritt): 
Du kan ange siffror eller tecken som ska användas framför ett kreditfakturanummer. Prefixet 
kreditfakturanummer är valfritt. Om alternativet att synkronisera med andra enheter är 
aktiverat åsidosätter inställningen Enhetsprefix den här inställningen. 
Nummer: 
Det här är det aktuella kreditfakturan. Det ökar varje gång du registrerar en ny kreditfaktura.
Kommentarer till anteckning och fot 

Text som anges här visas längst ned i utskriften av kreditfakturan. Fotkommentaren visas 
under anteckningskommentaren. Välj en justering och teckenstorlek för texten av varje 
kommentarstyp.
Förhandsgranska kreditfaktura  
Klicka på den här knappen för att spara dina inställningar och förhandsgranska hur 
kreditfakturan kommer att se ut.
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Alternativ - Alternativ ~ Följesedlar
Dialogrutan Följesedlar används för att ange standardtexten som visas på den utskrivna 
följesedeln. Du kan förhandsgranska alla ändringar du gör genom att klicka på 
Förhandsgranska följesedeln längst ned i dialogrutan Följesedlar. Om du vill söka efter 
dialogrutan Följesli öppnar du dialogrutan Alternativ och klickar på länken Följesedeln  i 
fönstrets vänstra sidofält under Fakturalayout. 
Titel på följesedlar 
Detta är texten som kommer att skrivas ut högst upp på följesedeln.
Kommentarer till anteckning och fot 
Text som anges här visas längst ned i utskriften eller pdf-filen. Välj en justering och 
teckenstorlek för texten. Fotkommentaren visas under alla anteckningskommentarer.
Förhandsgranskning av följesedeln 
Klicka på den här knappen för att spara dina inställningar och förhandsgranska hur följesedeln 
kommer att se ut. Observera att följesedlar inte har samma stil som fakturor.
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Alternativ - Alternativ ~ Kvitto
Fliken Inleverans i dialogrutan Alternativ används för att ange den text som visas på 
inleveranser och hur inleveranser läggs ut. 
Alternativ för små inleveranser 

Använd liten storlek för utskrivna kvitton 
Med det här alternativet tvingas kvitton skrivas ut inom en bredd av 3 tum. Den är avsedd 
att användas med kontinuerliga kvittopappersrullar.
Logotyp höjd  
Fältet för logotyphöjd avgör logotypens storlek när den skrivs ut. Logotypen kommer att 
förstoras eller minskas beroende på den angivna höjden samtidigt som rätt bildförhållande 
bibehålls. En jpg-logga måste anges på fliken Företag i Alternativ som ska visas på kvittot. 
Marginaler (tum eller millimeter)  
Ange marginalerna för små inleveranser genom att ange värden för toppen/botten och 
sidorna.
Inleveranstextartiklar  

Det här är texten som kommer att skrivas ut på kvitton. Markera en rubrik eller rubrik på 
släppmenyn och ändra sedan texten för det objektet i fältet till höger.
Inleveransnumrering 

Nummer 
Det här är det aktuella inleveransnumret. Det ökar varje gång du registrerar ett nytt kvitto.
Talprefix (valfritt) 
Prefixet för inleveransnummer är valfritt. Du kan ange siffror eller tecken som ska användas 
framför valfritt inleveransnummer. Om alternativet att synkronisera med andra enheter är 
aktiverat åsidosätter inställningen Enhetsprefix den här inställningen. 
Kommentarer till anteckning och fot 

Text som anges här visas längst ned i kvittoutskriften eller pdf.Text som anges här visas längst 
ned i kvittoutskriften eller pdf. Välj en justering och teckenstorlek för texten. Fotkommentaren 
visas under alla anteckningskommentarer.
Förhandsgranskningskvitto
Klicka på den här knappen om du vill spara inställningarna och förhandsgranska hur kvittot 
kommer att se ut.
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Alternativ - Alternativ ~ Uttalanden
Dialogrutan Utdrag används för att ange texten som visas i kund- och leverantörsutdrag och 
hur vissa texter läggs ut. Du kan förhandsgranska alla ändringar du gör genom att klicka på 
Förhandsgranskningsutdrag längst ned i dialogrutan Uttalande. Om du vill komma åt 
dialogrutan Alternativ för uttryck klickar du på ikonen Alternativ i verktygsfältet och klickar på 
fliken Utdrag.
Automatiska utdrag  
Kundutdrag kan skrivas ut eller skickas automatiskt i slutet av varje månad. Utdragen kan 
skickas till kunder som har något förfallet belopp eller kunder som är försenade, beroende på 
vilket alternativ du väljer.

Skicka till 
Alla kunder 
Välj det här alternativet om du vill skicka automatiska utdrag till alla kunder med 
utestående saldo.
Förfallna kunder 
Välj det här alternativet om du vill skicka automatiska utdrag till kunder med förfallna 
fakturor.
E-posta var (dag) 

Ange antalet dagar mellan att skicka utdrag eller fakturor.
Dokument 
Välj om du vill skicka utdrag, förfallna fakturor eller båda till kunder.
Ignorera belopp under  
Det här alternativet hjälper till att undvika att skicka utdrag till kunder som bara är skyldiga 
några dollar.
Textobjekt för utdrag 

Detta är texten som kommer att skrivas ut på utdrag. Markera en rubrik eller rubrik på 
släppmenyn och ändra sedan texten för det objektet i fältet till höger.
Kommentar 
Text som anges här visas längst ned i utdragsutskriften. Välj en justering och teckenstorlek för 
texten.
Förhandsgranskningsutdrag  
Klicka på den här knappen om du vill spara inställningarna och förhandsgranska hur uttrycket 
kommer att se ut.
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Alternativ - Alternativ ~ Webbåtkomst
På fliken Webbåtkomst i dialogrutan Alternativ kan du konfigurera inställningar för 
webbgränssnittet expressfaktura. Webbgränssnittet fungerar genom att expressfaktura körs 
som en miniwebbserver. 
Om du vill konfigurera webbgränssnittet måste du först kontrollera att servern är online. Föra 
den online genom att markera någon av följande kryssrutor: 
● Tillåt åtkomst till Expressfaktura i det lokala nätverket
● Tillåt åtkomst till Expressfaktura från internet (Cloud Access)
Med Webbkonton kan du konfigurera användare för webbgränssnittet expressfaktura. 
Lista över användarkonton. Om du klickar på kryssrutan bredvid varje konto styr knapparna Ta 
bort och redigera. 
Addera
Klicka på Lägg till om du vill skapa ett nytt konto för webbgränssnittet Expressfaktura. Mer 
information om hur du lägger till en användare finns i avsnittet Användarkonto i avsnittet 
skärmreferens.
Avlägsna
Klicka på knappen Ta bort om du vill ta bort det markerade kontot från webbkontolistan 
Expressfaktura.
Redigera
Klicka på knappen Redigera om du vill redigera inställningarna för det valda kontot.
För att komma åt webbgränssnittet från Expressfaktura-datorn är det enklaste sättet att bara 
klicka på en av hyperlänkarna som visas i dialogfönstret - båda länkarna pekar på samma 
URL. Du kan också skriva "http://localhost:[port]" i webbläsaren, där "[port]" är det portnummer 
som du angav i dialogrutan. Om du vill komma åt webbgränssnittet från någon annanstans på 
ditt LAN eller från Internet använder du följande formatering när du skriver webbadressen i 
webbläsaren: 
● http://computername:port t.ex. http://mycomputer:96 (för användning i ett lokalt nätverk)
● http://privateip:port t.ex. http://192.168.0.1:96 (för användning i ett lokalt nätverk)
● http://publicip:port t.ex. http://212.137.22.14:96 (för Internet-användning)
● http://domainname:port t.ex. http://axon.mycompany.com:96 (avancerat alternativ - använd 

bara om du har konfigurerat ett domännamn för din IP-adress)
Du måste kontrollera att brandväggen inte blockerar det portnummer som du har angett. Se 
brandväggsinställningarna för att kontrollera att rätt UDP-port är öppen.
Tala med nätverksadministratören om eventuella nätverksproblem. De kan vanligtvis åtgärda 
routnings- eller brandväggsproblem. Du kan också läsa http://www.nch.com.au/kb/10046.html 
för mer information om nätverksproblem och lösningar. 
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Alternativ - Alternativ ~ Synkroniseringsenhet
Flera kopior av Expressfaktura kan använda samma data genom att aktivera alternativet 
Synkronisera med andra enheter. Ett Dropbox-konto krävs för att konfigurera detta. 
Synkronisera den här enheten med andra enheter som körs Express Invoice 
Faktureringsprogram 
Markera den här rutan om du vill aktivera synkronisering med andra enheter.
Lagringsplats 

Dropbox: Markera det här alternativet om du vill använda Dropbox som molnlagringsplats.
Anslut: Använd det här alternativet för att initiera synkroniseringsinställningarna.
Koppla från: Använd detta för att avsluta synkroniseringsanslutningen.
Enhetsprefix: Detta kommer att förberedas för fakturor, offerter, order och inleveranser. Den 
konfigureras automatiskt för enheter efter att den första enheten har synkroniserats.
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Alternativ - Alternativ ~ E-post
På fliken E-post i dialogrutan Alternativ kan dina e-postinställningar konfigureras.

Inställningar för e-post 
Se kunskapsbasartiklar - Problem när du skickar e-post med vår programvara för mer 
information. 
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Alternativ - Alternativ ~ Övrigt
Fliken Annat i dialogrutan Alternativ är där olika allmänna inställningar kan konfigureras, 
inklusive faxinställningar, CSV-formatinställningar, inställningar för användaråtkomst med mera.
Skicka inställningar  

Faxinställningar 
Klicka på knappen Faxinställningar om du vill konfigurera eller visa faxgatewayen. En 
elektronisk gateway måste konfigureras innan du kan skicka fax i Expressfaktura. Mer 
information och en lista över rekommenderade gateways finns i 
http://www.nch.com.au/fax/services.html. 
Inställningar för CSV-format 
Spara csv-filer i UTF8-teckenkodning  
Markera det här alternativet om du vill spara csv-filer i utf8-teckenkodning.
Spara som csv för Excel  
Markera det här alternativet för att spara csv-filer som kan öppnas av Windows-program 
som Excel, WordPad, etc...
Inställningar för användaråtkomst  
Tillåt endast administratörer och specifika användare att köra Expressfaktura  
Aktivera den här kryssrutan om du vill ange användare och administratörer som kan köra 
Expressfaktura.
Tillåtna användare:  
Lista specifika användare som kan köra Expressfaktura (t.ex. användare1,användare2).
Be mig spara ändringar i inställningarna innan du förhandsgranskar  

Be mig spara ändringar i inställningarna innan du förhandsgranskar fakturor, offerter och 
beställningar. 
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Webbåtkomst - Konfigurera webbåtkomst
Expressfaktura kan ställas in så att den körs som en miniwebbserver, vilket ger dig och dina 
anställda tillgång till Expressfaktura via Internet, från vilken plats som helst, så länge 
huvuddatorn som kör Expressfaktura är igång. Genom att konfigurera Webbåtkomst från den 
lokala datorn kan du också tilldela inloggningsinformation för olika anställda, vilket ger dem 
olika åtkomstnivåer för Expressfakturafunktioner.
När Web Access har konfigurerats kan du logga in på webbgränssnittet Expressfaktura och 
använda samma funktioner online som du gör från expressfakturaprogrammet.
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Webbåtkomst - Så här loggar du in på 
webbåtkomst
Om du vill komma åt inloggningsskärmen för Web Access måste du först ha konfigurerat minst 
ett webbkonto (se Alternativ~Konfigurera webbåtkomst ). Sedan kan du logga in på Web 
Access via en webbläsare med någon av följande metoder:
● Klicka på webbåtkomstikonen i verktygsfältet från huvudskärmen i Expressfaktura.
● Ange Expressfaktura-datorns IP-adress och portnumret (96 som standard) i ett 

webbläsaradressfält (t.ex. http://192.168.0.1:97). Den här informationen finns också som 
en länk på fliken Webbåtkomst i dialogrutan Alternativ. Det här är länken som du kommer 
att dela med andra användare för att logga in från andra datorer (lokala) eller på distans 
(offentliga).

På inloggningsskärmen anger du din e-postadress tillsammans med lösenordet du har 
konfigurerat för webbkontot och klickar på knappen Logga in.
Om du har glömt ditt lösenord klickar du på länken Glömt ditt lösenord? under 
lösenordsfältet. När du har fyllt i din registrerade e-postadress skickas ett nytt lösenord till dig 
via e-post. 
Se även: 
● Lösenordshantering
● Alternativ~Webbåtkomst
● Alternativ~Konfigurera webbåtkomst
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Webbåtkomst - Lösenordshantering
Så här ändrar du ditt lösenord
1. Logga först in på ditt konto och klicka på länken "Ändra lösenord" i höger sidofält under 

Åtgärder.
2. Ange ditt nuvarande lösenord.
3. Ange det nya lösenord som du vill använda.
4. Ange det nya lösenordet igen för att bekräfta det.
5. Klicka på OK för att avsluta.
Hämta ditt lösenord
Klicka på länken "Glömt ditt lösenord?" på inloggningsskärmen. Ange din e-postadress och 
klicka på OK. Ett e-postmeddelande som innehåller ditt återutgivna lösenord skickas till din 
e-postlåda. Av säkerhetsskäl återställs lösenordet varje gång du hämtar ditt lösenord.
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Webbåtkomst - Fjärråtkomst

Så här kommer du åt ExpressFaktura på distans från din mobila enhet 
(t.ex. iPhone / BlackBerry)
1. Datorn där Expressfaktura är installerat måste vara påslagen, ansluten till internet och 

Expressfaktura måste vara igång. För enkelhetens skull kan du kontrollera Kör Express 
Invoice automatiskt när du loggar in på fliken Annat från dialogrutan Alternativ. Detta 
säkerställer att Expressfakturan körs när du slår på datorn.

2. Konfigurera brandväggen/routerenheten så att du tillåter åtkomst till Expressfaktura från 
det externa internet. Läsa http://www.nch.com.au/kb/10046.html för en guide om hur man 
gör detta. Hoppa över det här steget om du inte har en brandvägg / routerenhet.

3. Bestäm internetadressen för datorn som kör Expressfaktura. Detta kan göras med hjälp av 
 Alternativ dialogrutan. Klicka på Kör guiden Köra webbroutning och test 

och adressen till det offentliga nätverket uppdateras. Ange den här adressen i din mobila 
enhets webbläsare.
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Webbåtkomst - Välj fakturaperiod
När du har klickat på länken Fakturor från kontrollpanelen i webbgränssnittet blir du ombedd 
att välja en tidsperiod med fakturor som ska visas. 
Välj kund  
Välj en coustomer om du bara vill visa fakturor för den valda kunden
Välj fakturor 
Välj en typ av faktura som ska visas på pulldown-menyn: Inspelade fakturor, Utkast eller 
Återkommande fakturor.
Välj period  
Välj en period med fakturor som ska visas på pulldown-menyn. Om du vill ange en anpassad 
period måste du först välja Anpassad period på menyn.
Startdatum  
Om du vill visa en anpassad tidsperiod kontrollerar du att Anpassad period är markerad på 
pulldown-menyn Välj period ovan. Ange sedan ett startdatum för det fakturaintervall som du vill 
visa.
Slutdatum 
Ange ett slutdatum för det fakturaintervall som du vill visa.
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Webbåtkomst - Återkommande fakturaschema
När du har klickat på knappen Spara som återkommande i fakturadialogrutan i 
webbgränssnittet blir du ombedd att välja ett schema för fakturan. 
Startdatum  
Välj det datum då den återkommande fakturan ska starta.
Intervall 
Välj intervallet för den återkommande fakturan. Välj mellan veckovis, varannan vecka, 
månadsvis, varannan månad, kvartalsvis, 6 månader, årligen eller vartannat år för intervallet.
Ersätt strängen %period% i valfri beskrivning med datum. 
Om du vill ha det återkommande datumet i beskrivningen ersätts texten "%period" till det 
återkommande datumet om du aktiverar det här alternativet.
Uppdatera priserna på alla artiklar som har ändrats.  
Aktivera det här alternativet om du vill tillåta priser för alla artiklar som har ändrats.
Debitera kunden automatiskt med kreditkort.  
Aktivera det här alternativet för att automatiskt debitera kunden via kreditkort.
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Webbåtkomst - Lista över fakturor
Använd fakturalistan för att hantera dina fakturor. För att komma hit, klicka på länken Fakturor 
på kontrollpanelen för webbgränssnittet och välj sedan ett intervall med fakturor som ska visas 
baserat på tidsperioden. Här ser du en lista över alla fakturor som Expressfaktura har skapat. 
Du kan förfina innehållet i den här listan genom att använda flikarna högst upp på sidan för att 
välja Inspelade, Utkast, Alla eller Återkommande fakturor. Du kan använda listlägstmenyn 
Period för att filtrera de listade fakturorna efter datum, och start- och slutdatumväljarna kan 
användas för att finjustera datumperioden. Drop-menyn Kund kan också användas för att 
ytterligare begränsa fakturavalet till en viss kund. Klicka på Uppdatera om du vill filtrera 
fakturorna baserat på de villkor du har valt. Användare med tittare – endast privilegier kan inte 
lägga till och ta bort fakturor. 
Lägga till ny faktura 
Klicka på den här knappen om du vill skapa en ny faktura.
Kör vald faktura  
Klicka på den här knappen om du vill köra vald faktura.
Redigera  
Klicka på ikonen Redigera om du vill redigera den associerade fakturan.
E-post 
Klicka på ikonen E-post för att skicka faktura.
PDF 
Klicka på PDF-ikonen för att generera och ladda ned en PDF-version av fakturan.
Trycka 
Klicka på skrivarikonen om du vill öppna fakturan i webbläsaren och välj att skriva ut till 
skrivaren.
Följesedel 
Klicka på ikonen Följesedlar om du vill hämta en följesedlar som PDF för den associerade 
fakturan.
Fraktetikett  
Klicka på ikonen Leveransetikett om du vill hämta en fraktetikett som PDF för den associerade 
fakturan. Du kommer att bli ombedd att ange leveransinstruktioner för att skriva ut på etiketten, 
men det här steget är valfritt. Klicka på OK för att ladda ner PDF-filen för utskrift.
Logg 
Loggen visar aktiviteter som är associerade med den valda fakturan. Den visar information om 
en faktura har skickats via e-post, skrivits ut eller faxats.
Redigera schema  
Klicka på den här knappen om du vill ändra fakturaschemainformationen.
Tillämpa betalning 
Klicka på den här knappen om du vill tillämpa en betalning.
Ta bort 
Klicka på ikonen Ta bort om du vill ta bort den associerade fakturan.
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Webbåtkomst - Lägg till/redigera faktura
I fönstret Lägg till/redigera faktura fyller du i informationen för fakturan. Om du vill komma åt 
fönstret Lägg till/redigera faktura klickar du på Lägg till ny faktura i fakturalistan eller på 
redigeringsikonen för en befintlig faktura i fakturalistan. Användare med behörighet endast för 
tittare kan inte redigera fakturainformation. 
Fakturakund 
Välj Kunden i listan dra nedåt eller ange en ny kund genom att skriva i fältet . 
Skapa från  
Välj att skapa fakturan från en offert, order eller utkastfaktura, eller lämna den tom om du inte 
genererar en faktura från en befintlig offert. Välj sedan offert, ordning eller utkastnummer. 
Artikellistan kan inte redigeras på en faktura som skapats från en order. 
Ordernummer 
Skriv in ordernumret för att länka fakturan till en viss order eller lämna den tom. Det här fältet 
fylls i automatiskt när du väljer alternativet "Skapa från" ovan. 
Datum 
Skriv in fakturadatumet eller välj ett datum genom att klicka på kalendern 
Villkor  
Betalningsvillkoren används för att beräkna förfallodatumet för betalningen. 
Dagar 
Ange antalet dagar som har angetts till betalaren inom vilka betalningen måste utfärdas till 
betalningsmottagaren. Det här fältet aktiveras när du väljer alternativet "Betala i dagar" som 
betalningsperiod ovan. 
Skicka efter 
Välj leveransmetoden på rullgardinsmenyn eller ange en ny leveransmetod. Information om 
Leverans efter skrivs ut på fakturan som kundreferens. Lämna detta tomt om det inte behövs. 
Fraktkostnader 
Ange eventuella fraktkostnader som ska läggas till ordern, till exempel frakt och hantering. 
Fraktskatt 
Om en skatt ska tillämpas på fältet Fraktkostnader väljer du lämplig skattesats på 
rullgardinsmenyn. Skattesatser måste ställas in på fliken Alternativ ~ Skatt  innan de kommer 
att finnas tillgängliga här. 
Spårningsreferensr  
Spårningsreferensnumret refererar till leveransmetoden och skrivs ut på fakturan som 
kundreferens. Lämna detta tomt om det inte behövs. 
Inköpsordern 
Kundköpsordernumret skrivs ut på fakturan och på utdragen som kundreferens. Lämna detta 
tomt om det inte behövs. 
Säljare 
Ange säljaren för den här fakturan. 
Skatt 
Välj alternativet för undantagen för särskild moms om det här är en kund som är momsbefriad 
(till exempel en utländsk kund). 
Fakturera till 
Ange adressen som fakturan ska skickas till. 
Skicka till 
Ange adressen som produkterna ska skickas till. Lämna detta tomt om detta inte krävs. 
Kommentarer  
Dessa anteckningar skrivs ut längst ned på fakturan. 
Privata kommentarer  
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Det här är endast anteckningar för internt bruk - de skrivs inte ut på fakturan. 
Fakturera artiklar 
Det här är listan över artiklar på fakturan. Klicka på Lägg till objekt om du vill lägga till ett nytt 
objekt eller redigera och ta bort befintliga objekt. Om fakturan skapas från en order kan 
artiklarna inte redigeras. 
Lägg till platt rabatt 
Klicka på den här knappen för att lägga till ett fast belopp som rabatt på hela fakturan. 
Lägg till procentuell rabatt  
Klicka på den här knappen för att lägga till en procentbaserad rabatt på hela fakturan. 
Lägg till rabatt per artikel 
Klicka på den här knappen om du vill aktivera rabattkolumnen för varje artikel på fakturan. 
Radartikelrabatter måste anges i procent. 
Delsumma 
Detta är summan utan skatteberäkningar. 
Total  
Det här är moms och totalvisning. Om du tycker att momsberäkningen är felaktig, se fliken 
Skatt Alternativ för att konfigurera momssatser. 
Post och betala (om tillgängligt)  
Klicka på den här knappen för att registrera fakturan tillsammans med betalning för fakturan. 
Spara som utkast (om tillgängligt)  
Klicka på den här knappen för att spara fakturan som ett utkast. 
Spara som återkommande 
Klicka på den här knappen för att spara fakturan och ange den som en återkommande faktura. 
Spela in och skriv ut 
Klicka på den här knappen för att spela in fakturan och skriva ut en kopia. 
Spela in och e-post 
Klicka på den här knappen för att spela in fakturan och skicka en kopia till kunden via e-post. 
Rekord  
Klicka på den här knappen för att registrera fakturan. 
Ändra namnet på kunden Gammal till Ny 
Uppdaterar det gamla kundnamnet till Nytt. (Endast skrivbordsversion) 
Skapa en ny kund Ny lämna Gammal som den är 
Skapar automatiskt en ny kund. (om tillgängligt) 
Gör ingenting 
Spara inte kundinformation och fortsätt redigera. (om tillgängligt) 
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Webbåtkomst - Välj offertperiod
När du har klickat på länken Offerter från kontrollpanelen i webbgränssnittet blir du ombedd att 
välja en tidsperiod med citattecken som ska visas. 
Välj kund  
Välj en coustomer om du bara vill visa offerter för den valda kunden
Välj offerter 
Välj vilken typ av offert som ska visas på pulldown-menyn: Inspelade eller Utkast till citattecken.
Välj period  
Välj en period med citattecken som ska visas på pulldown-menyn. Om du vill ange en 
anpassad period måste du först välja Anpassad period på menyn.
Startdatum  
Om du vill visa en anpassad tidsperiod kontrollerar du att Anpassad period är markerad på 
pulldown-menyn Välj period ovan. Ange sedan ett startdatum för det offertintervall som du vill 
visa.
Slutdatum 
Ange ett slutdatum för det offertintervall som du vill visa.
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Webbåtkomst - Lista över offerter
Använd offertlistan för att hantera dina offerter. För att komma hit klickar du på länken Offerter 
på kontrollpanelen för webbgränssnittet och väljer sedan ett intervall med offerter som ska 
visas baserat på tidsperioden. Här ser du en lista över alla offerter som Expressfaktura har 
skapat. 
Du kan förfina innehållet i den här listan genom att använda flikarna högst upp på sidan för att 
välja Inspelade, Utkast eller Alla citattecken. Du kan använda periodväljaren för att filtrera de 
listade offerterna efter datum, och start- och slutdatumväljarna kan användas för att finjustera 
datumperioden. Kundväljaren kan också användas för att ytterligare begränsa offertvalet till en 
specifik kund. Klicka på Uppdatera om du vill filtrera offerterna baserat på de villkor du har valt. 
Användare med behörighet endast för tittare kan inte lägga till och ta bort offerter. 
Lägg till ny offert 
Klicka på den här knappen om du vill skapa en ny offert.
Skapa ordning 
Klicka på ikonen Skapa order om du vill konvertera offerten till en försäljningsorder.
Skapa faktura 
Klicka på ikonen Skapa faktura om du vill konvertera offerten till en faktura.
Redigera  
Klicka på ikonen Redigera om du vill redigera den associerade offerten.
E-post 
Klicka på ikonen E-post för att skicka offert.
PDF 
Klicka på PDF-ikonen om du vill spara offerten som en PDF-fil på datorn.
Trycka 
Klicka på ikonen Skriv ut för att skriva ut offerten.
Ta bort 
Klicka på ikonen Ta bort om du vill ta bort den associerade offerten.
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Webbåtkomst - Lägga till/redigera offert
I fönstret Lägg till/redigera offert fylls i i informationen för offerten. Om du vill komma åt fönstret 
Lägg till/redigera offert klickar du på Lägg till ny offert från offertlistan eller klickar på 
redigeringsikonen för en befintlig offert. Användare med behörighet för visningsprogrammet 
kan inte redigera offertinformation. 
Kund 
Välj Kunden i listan dra ned eller ange en ny kund. 
Datum 
Välj offertdatum. 
Säljare 
Ange säljaren för den här offerten. 
Skatt 
Välj alternativet för undantagen för särskild moms om det här är en kund som är momsbefriad 
(till exempel en utländsk kund). 
Fakturera till 
Ange adressen som fakturan ska skickas till. 
Skicka till 
Ange adressen som produkterna ska skickas till. Lämna detta tomt om detta inte krävs. 
Kommentarer  
Dessa anteckningar skrivs ut längst ned på offerten. 
Privata kommentarer  
Dessa är endast anteckningar för internt bruk - de skrivs inte ut på offerten. 
Offertobjekt  
Det här är listan över objekt i offerten. Klicka på Lägg till objekt om du vill lägga till ett nytt 
objekt eller redigera och ta bort befintliga objekt. 
Lägg till platt rabatt 
Klicka på den här knappen för att lägga till ett fast belopp som rabatt på hela offerten. 
Lägg till procentuell rabatt  
Klicka på den här knappen för att lägga till en procentbaserad rabatt till hela offerten. 
Lägg till rabatt per artikel 
Klicka på den här knappen för att aktivera rabattkolumnen för varje artikel på offerten. 
Radartikelrabatter måste anges i procent. 
Delsumma 
Detta är summan utan skatteberäkningar. 
Total  
Det här är moms och totalvisning. Om du tycker att momsberäkningen är felaktig, se fliken 
Skatt Alternativ för att konfigurera momssatser. 
Spara som utkast 
Klicka på den här knappen för att spara offerten som ett utkast. 
Spela in och skriv ut 
Klicka på den här knappen för att spela in offerten och skriva ut en kopia. 
Spela in och e-post 
Klicka på den här knappen för att spela in offerten och skicka en kopia till kunden via e-post. 
Rekord  
Klicka på den här knappen för att spela in offerten. 
Ändra namnet på kunden Gammal till Ny 
Uppdaterar det gamla kundnamnet till Nytt. (Endast skrivbordsversion) 
Skapa en ny kund Ny lämna Gammal som den är 
Skapar automatiskt en ny kund. (om tillgängligt) 
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Gör ingenting
Spara inte kundinformation och fortsätt redigera. (om tillgängligt) 
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Webbåtkomst - Välj orderperiod
När du har klickat på länken Order från kontrollpanelen i webbgränssnittet blir du ombedd att 
välja en tidsperiod med order att visa. 
Välj kund  
Välj en coustomer om du bara vill visa order för den valda kunden
Välj order 
Välj vilken typ av order som ska visas på pulldown-menyn: Utkast & Inspelad, Inspelad, Utkast

Återkommande order.
Välj period  
Välj en orderperiod som ska visas på pulldown-menyn. Om du vill ange en anpassad period 
måste du först välja Anpassad period på menyn.
Startdatum  
Om du vill visa en anpassad tidsperiod kontrollerar du att Anpassad period är markerad på 
pulldown-menyn Välj period ovan. Ange sedan ett startdatum för det orderintervall som du vill 
visa.
Slutdatum 
Ange ett slutdatum för det orderintervall som du vill visa.
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Webbåtkomst - Orderlista
Använd orderlistan för att hantera dina offerter. För att komma hit, klicka på länken Order på 
kontrollpanelen för webbgränssnittet och välj sedan ett orderintervall som ska visas baserat på 
tidsperioden. Här ser du en lista över alla order som Expressfakturan har skapat. 
Du kan förfina innehållet i den här listan genom att använda flikarna högst upp på sidan för att 
välja Inspelade, Utkast, Utkast & Inspelade  eller Återkommande order. Du kan använda 
periodväljaren för att filtrera de listade orderna efter datum, och start- och slutdatumsväljarna 
kan användas för att finjustera datumperioden. Kundväljaren kan också användas för att 
ytterligare begränsa ordervalet till en viss kund. Klicka på Uppdatera om du vill filtrera order 
baserat på de villkor du har valt. Användare med behörighet endast för tittare kan inte lägga till 
och ta bort order. 
Lägg till ny ordning 
Klicka på den här knappen om du vill skapa en ny ordning.
Kör vald ordning  
Klicka på den här knappen om du vill köra markerad ordning.
Skapa faktura 
Klicka på ikonen Skapa faktura om du vill konvertera ordern till en faktura.
Redigera schema  
Klicka på den här knappen om du vill ändra information om orderschemat.
Redigera  
Klicka på ikonen Redigera om du vill redigera den associerade ordningen.
Trycka 
Klicka på ikonen Skriv ut för att skriva ut ordern.
PDF 
Klicka på PDF-ikonen om du vill spara ordningen som en PDF-fil på datorn.
Ta bort 
Klicka på ikonen Ta bort om du vill ta bort den associerade ordningen.
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Webbåtkomst - Lägg till/redigera ordning
I fönstret Lägg till/redigera order fylls i i informationen för ordern. Om du vill komma åt fönstret 
Lägg till/redigera order klickar du på Lägg till ny ordning i orderlistan eller klickar på 
redigeringsikonen för en befintlig order. Användare med behörighet endast för tittare kan inte 
redigera orderinformation. 
Kund 
Välj Kunden i listan dra ned eller ange en ny kund. 
Datum 
Välj orderdatum. 
Offertnummer 
Välj en befintlig offert i listan dra ned, skriv in ett nytt offertnummer eller lämna tom om du inte 
genererar en order från en befintlig offert. 
Villkor  
Betalningsvillkoren används för att beräkna förfallodatumet för betalningen. 
Dagar 
Ange antalet dagar som har angetts till betalaren inom vilka betalningen måste utfärdas till 
betalningsmottagaren. Det här fältet aktiveras när du väljer alternativet "Betala i dagar" som 
betalningsperiod ovan. 
Skicka efter 
Välj leveransmetoden på rullgardinsmenyn eller ange en ny leveransmetod. Fältet Skicka efter 
kommer att skrivas ut på ordern för kundreferens. Lämna detta tomt om det inte behövs. 
Spårningsreferensr  
Spårningsreferensnumret refererar till leveransmetoden och skrivs ut på ordern för 
kundreferens. Lämna detta tomt om det inte behövs. 
Inköpsordern 
Kundköpsordernumret skrivs ut på ordern och på utdragen för kundreferens. Lämna detta tomt 
om det inte behövs. 
Säljare 
Ange säljaren för den här ordern. 
Skatt 
Välj alternativet för undantagen för särskild moms om det här är en kund som är momsbefriad 
(till exempel en utländsk kund). 
Fakturera till 
Ange adressen som ordern ska skickas till. 
Skicka till 
Ange adressen som produkterna ska skickas till. Lämna detta tomt om detta inte krävs. 
Kommentarer  
Dessa anteckningar skrivs ut längst ned i ordern. 
Privata kommentarer  
Dessa är endast anteckningar för internt bruk - de skrivs inte ut på ordern. 
Beställ artiklar  
Det här är listan över artiklar på ordern. Klicka på Lägg till objekt om du vill lägga till ett nytt 
objekt eller redigera och ta bort befintliga objekt. 
Lägg till platt rabatt 
Klicka på den här knappen för att lägga till ett fast belopp som rabatt på hela ordern. 
Lägg till procentuell rabatt  
Klicka på den här knappen för att lägga till en procentbaserad rabatt till hela ordern. 
Lägg till rabatt per artikel 
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Klicka på den här knappen för att aktivera rabattkolumnen för varje artikel på ordern. 
Radartikelrabatter måste anges i procent. 
Delsumma 
Detta är summan utan skatteberäkningar. 
Total  
Det här är moms och totalvisning. Om du tycker att momsberäkningen är felaktig, se fliken 
Skatt Alternativ för att konfigurera momssatser. 
Rekord  
Klicka på den här knappen för att spela in beställningen. 
Spara som utkast 
Klicka på den här knappen för att spara ordern som ett utkast. 
Spara som återkommande 
Spara ordern med ett schema över när och hur ofta den ska skickas. När beställningen ska 
skickas bekräftar Expressfakturan först att beställningen ska skickas och skickar den 
automatiskt med den metod som senast användes (dvs. Skriv ut, e-post eller fax). 
Spela in och skriv ut 
Klicka på den här knappen för att spela in beställningen och öppna utskriftsdialogrutan för att 
skriva ut ordern. 
Posta & fax 
Klicka på den här knappen för att spela in beställningen och faxa en kopia till kunden. 
Spela in & e-post  
Klicka på den här knappen för att spela in beställningen och skicka en kopia till kunden via 
e-post. 
Ändra namnet på kunden Gammal till Ny 
Uppdaterar det gamla kundnamnet till Nytt. (Endast skrivbordsversion) 
Skapa en ny kund Ny lämna Gammal som den är 
Skapar automatiskt en ny kund. (om tillgängligt) 
Gör ingenting 
Spara inte kundinformation och fortsätt redigera. (om tillgängligt) 
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Webbåtkomst - Återkommande orderschema
När du har klickat på knappen Spara som återkommande i webbgränssnittets 
ordningsdialogruta blir du ombedd att välja ett schema för den återkommande ordern. 
Startdatum  
Välj det datum då den återkommande ordern ska starta.
Intervall 
Välj intervallet för den återkommande ordern. Välj mellan veckovis, varannan vecka, 
månadsvis, varannan månad, kvartalsvis, 6 månader, årligen eller vartannat år för intervallet.
Ersätt strängen %period% i valfri beskrivning med datum. 
Om du vill ha det återkommande datumet i beskrivningen ersätts texten "%period" till det 
återkommande datumet om du aktiverar det här alternativet.
Uppdatera priserna på alla artiklar som har ändrats.  
Aktivera det här alternativet om du vill tillåta priser för alla artiklar som har ändrats.
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Webbåtkomst - Välj betalningsperiod
När du har klickat på länken Betalningar från kontrollpanelen i webbgränssnittet blir du ombedd 
att välja en tidsperiod för betalningar som ska visas. 
Välj period  
Välj en betalningsperiod som ska visas på pulldown-menyn. Om du vill ange en anpassad 
period måste du först välja Anpassad period på menyn.
Startdatum  
Om du vill visa en anpassad tidsperiod kontrollerar du att Anpassad period är markerad på 
pulldown-menyn Välj period ovan. Ange sedan ett startdatum för det betalningsintervall som du 
vill visa.
Slutdatum 
Ange ett slutdatum för det betalningsintervall som du vill visa.
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Webbåtkomst - Betalningslista
Använd betalningslistan för att hantera dina betalningar. För att komma hit, klicka på länken 
Betalningar på kontrollpanelen för webbgränssnittet och välj sedan ett betalningsintervall som 
ska visas baserat på tidsperioden. Här ser du en lista över alla betalningar expressfaktura har 
skapat. 
Du kan använda periodväljaren för att filtrera de listade betalningarna efter datum, och start- 
och slutdatumväljarna kan användas för att finjustera datumperioden. Kundväljaren kan också 
användas för att ytterligare begränsa betalningsvalet till en viss kund. Klicka på Uppdatera om 
du vill filtrera betalningarna baserat på de kriterier du har valt. Användare med behörighet 
endast för tittare kan inte tillämpa och ta bort betalningar. 
Tillämpa betalning 
Klicka på den här knappen om du vill tillämpa en betalning.
Redigera faktura  
Klicka på fakturanummer för att redigera faktura.
PDF-kvitto  
Klicka på ikonen Kvitto Pdf för att ladda ner en PDF-kopia av kvittot för en tillämpad betalning.
Redigera  
Klicka på ikonen Redigera för att redigera betalningen.
Ta bort 
Klicka på ikonen Ta bort om du vill ta bort den associerade betalningen.
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Webbåtkomst - Tillämpa betalning
I fönstret Använd betalning fyller du i informationen om betalningar. Om du vill komma åt 
fönstret Tillämpa betalning klickar du på Använd betalning  i betalningslistan. Användare med 
behörighet endast för tittare kan inte redigera betalningsuppgifter. 
Datum 
Välj betalningsdatum. 
Kund 
Välj Kunden i listan dra ned eller ange en ny kund. 
Faktura  
Ange en faktura som betalningen ska kopplas till. 
Belopp 
Ange det betalningsbelopp som ska tillämpas. 
Metod 
Välj vilken betalningsmetod som ska tillämpas. 
Referensnummer 
Ange ett referensnummer för den här betalningen. 
Rekord  
Klicka på den här knappen för att spela in betalningen. 
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Webbåtkomst - Debitera betalning
I fönstret Debitera betalning kan du skicka en debitering till en kunds kreditkort till din 
konfigurerade kreditkortsgateway. 
Betalkonto 
Det här är gatewaykontot som betalningen skickas till.
Kund 
Kundens namn.
Korttyp 
Kundens kreditkortstyp.
Kortnummer 
Kundens kreditkortsnummer.
Kundinformation 
Det här avsnittet är fyllt med en kunds adressinformation. Du kan ändra deras adress, ort, stat, 
postnummer eller land innan du skickar betalningen. Eventuella ändringar som görs här 
kommer också att göras i deras kundpost.
Fakturanummer 
Fakturorna som betalningen tillämpas på.
Belopp 
Det totala beloppet för denna betalning.
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Webbåtkomst - Inleverans av betalningsavgift
På den här sidan visas resultatet av en debiteringstransaktion för en betalning. Om 
transaktionen lyckas visas transaktionsreferensnumret. Om det misslyckas visas ett 
felmeddelande om problemet som uppstod. 
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Webbåtkomst - Listan Objekt
Använd objektlistan för att hantera dina offerter. För att komma hit klickar du på länken Objekt 
på kontrollpanelen för webbgränssnittet. Här ser du en lista över alla artiklar som 
Expressfaktura har skapat. Användare med behörighet för visningsprogrammet kan inte lägga 
till och ta bort objekt. 
Lägga till nytt objekt 
Klicka på den här knappen om du vill lägga till ett nytt objekt.
Redigera  
Klicka på ikonen Redigera om du vill redigera det associerade objektet.
Ta bort 
Klicka på ikonen Ta bort om du vill ta bort det associerade objektet.

80



Webbåtkomst - Lägga till/redigera objekt
I fönstret Lägg till/redigera objekt fylls i i informationen för objekt. Om du vill komma åt fönstret 
Lägg till/redigera objekt klickar du på Lägg till nytt objekt i objektlistan eller klickar på 
Redigera på ett av de befintliga objekten. Användare med behörigheten skrivskyddad kan inte 
redigera objektinformation. 
Artikelkod 
Ange koden för artikeln. 
Beskrivning av objekt  
Ange en beskrivning av objektet. 
Enhetsvärde 
Ange kostnaden för artikeln. 
Skatt 
Välj vilken typ av skatt som ska tillämpas på order för den här artikeln. 
Hantera lagerlagernivåerna 
Klicka på om du vill hantera kvantiteterna för den här artikeln med expressfaktura. 
Aktuell kvantitet  
Den kvantitet som för närvarande finns till hands. 
Idealisk mängd 
Den kvantitet du helst vill ha till hands. 
Varning antal  
Expressfaktura varnar för att strumpan för den här artikeln börjar ta slut när kvantiteten som 
anges här har uppnåtts. 
Spara ändringar 
Ändra det aktuella objektet och återgå till objektlistan. 
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Webbåtkomst - Kundlista
Använd kundlistan för att hantera dina offerter. För att komma hit, klicka på länken Kunder på 
kontrollpanelen för webbgränssnittet. Här ser du en lista över alla kunder som Expressfaktura 
har skapat. Användare med behörighet för tittare kan inte lägga till och ta bort kunder. 
Lägga till ny kund 
Klicka på den här knappen om du vill lägga till en ny kund.
Uttalande  
Klicka på ikonen Utdrag för att förbereda ett utdrag för den associerade kunden.
Redigera  
Klicka på ikonen Redigera om du vill redigera den associerade kunden.
Ta bort 
Klicka på ikonen Ta bort om du vill ta bort den associerade kunden.
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Webbåtkomst - Lägga till/redigera kund
I fönstret Lägg till/redigera kund fylls i i informationen för kunder. Om du vill komma åt fönstret 
Lägg till/redigera kund klickar du på Lägg till ny kund i kundlistan eller klickar på redigera på 
en av de befintliga kunderna. Användare med behörighet endast för tittare kan inte redigera 
kundinformation. 
Kundnamn 
Ange kundens företagsnamn.
Kontaktperson  
Ange det fullständiga namnet på den person du har att göra med.
Kontakta förnamn  
Detta är förnamnet på den person du hanterar eller hur du tilltalar dem.
Adress 
Ange kundens faktureringsadress. Om kunden har en annan leveransadress kan du ange den 
på fliken Annan.
Registreringsnummer för moms 
Kundens momsregistreringsnummer.
Telefon 
Det här är de telefonnummer du kan använda för att nå kunden.
Fax 
Det här är faxnumret som du kan använda för att faxa fakturor till kunden.
E-post 
Den här e-postadressen är den som används för att skicka fakturor via e-post om e-post är 
den föredragna metoden.
Ytterligare information 
Ange ytterligare information, till exempel ABN.
Den här kunden är aktiv Markera den här rutan om du vill visa att kunden för 
närvarande är aktiv. 
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Webbåtkomst - Ytterligare alternativ för lägg 
till/redigera kund
I fönstret Lägg till/redigera ytterligare alternativ för kunder fylls i i information om kunder. Om 
du vill komma åt fönstret Lägg till/redigera ytterligare alternativ för kunder klickar du på Annat 
från skärmen Redigera kund. Användare med behörighet för tittare kan inte redigera dessa 
ytterligare alternativ. 
Leveransadress  
Om kundens önskade leveransadress skiljer sig från faktureringsadressen anger du den här. 
Om leveransadressen är densamma som faktureringsadressen lämnar du leveransadressen 
tom.
Föredrar fakturor efter  
Välj den metod som ska användas av Expressfaktura för att skicka fakturor till den här kunden 
när nya återkommande fakturor genereras.
Ange skattebefrielse för den här kunden  
Kontrollera detta om du inte vill tillämpa skatter på någon transaktion för den här kunden.
Betalningsvillkor 
Välj de betalningsvillkor som ska visas som standard på en faktura som skapats för den här 
kunden.
Dagar för betalningsvillkor  
Ange betalningsvillkorens period.
Säljare 
Det här är namnet på den säljare som ska väljas som standard när en faktura skapas för den 
här kunden.
Kundanteckningar 
Dessa anteckningar är endast för internt bruk. De kan till exempel användas för att ange 
kundhistorik eller särskilda termer.
Kundgrupp  
Välj den grupp som den här kunden tillhör. Om du vill skapa en ny grupp anger du den i fältet.

84



Webbåtkomst - Lägga till/redigera ytterligare 
information om kunden
I fönstret Lägg till/redigera ytterligare information om kund finns det där du fyller i informationen 
för kunder. Om du vill komma åt fönstret Lägg till/redigera ytterligare information om kunden 
klickar du på Info  på skärmen Redigera kund. Användare med behörigheten endast tittare kan 
inte redigera den här ytterligare informationen. 
Ingående balans 
Ange kundens ingående balans om det finns.
Förfallet saldo 
Detta är det aktuella totala saldot som ska betalas för kunden.
Äldsta förfallodatum 
Detta är förfallodatumet för kundens äldsta faktura.
Senaste faktura  
Det här är det datum då den senaste fakturan för kunden skapades.
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Webbåtkomst - Användarlista
Använd användarlistan för att hantera dina ExpressFakturaanvändare. För att komma hit, 
klicka på länken Användare på kontrollpanelen för webbgränssnittet. Här ser du en lista över 
alla användare expressfaktura har skapat. 
Lägga till ny användare 
Klicka på den här knappen om du vill lägga till en ny användare.
Redigera  
Klicka på ikonen Redigera om du vill redigera den associerade användaren.
Ta bort 
Klicka på ikonen Ta bort om du vill ta bort den associerade användaren.
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Webbåtkomst - Lägga till/redigera användare
I fönstret Lägg till/redigera användare fyller du i informationen för användare. Om du vill 
komma åt fönstret Lägg till/redigera användare klickar du på Lägg till ny användare i 
användarlistan eller klickar på Redigera på en av de befintliga användarna. 
Användarnamn 
Ange användarens namn. Detta används för visningsändamål.
E-postadress  
Detta används för att unikt identifiera användaren. Användaren kommer att använda sin 
e-postadress som kontonamn, för att logga in på webbgränssnittet och om de förlorar sitt 
lösenord.
Lösenord för webbåtkomst  
Ange lösenordet för den här användaren. Användaren kommer att använda detta för att logga 
in på webbgränssnittet.
Lösenord igen  
Skriv lösenordet för webbåtkomst igen för att kontrollera att du har angett lösenordet korrekt.
Konto aktiverat 
Markera det här alternativet för att aktivera kontot och för att ge användaren åtkomst till 
webbgränssnittet.
Användarprivilegier  
Det finns tre nivåer av åtkomst till webbgränssnittet.
Administratör 
Om du markerar det här alternativet kan den här användaren ändra andra användares 
inställningar och lägga till/redigera/ta bort transaktioner.
Användare 
Om du markerar det här alternativet kan den här användaren lägga till/redigera/ta bort 
transaktioner.
Åskådare 
Om du markerar det här alternativet kan den här användaren visa transaktioner, men det 
tillåter dem inte att lägga till/redigera/ta bort transaktioner.
Organisationer 
Det här är listan över organisationer som användaren kan komma åt. Som standard får 
administratörer åtkomst till alla organisationer. 
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Webbåtkomst - Välj Kreditfakturor
När du har klickat på länken Visa kreditfakturor från kontrollpanelen i webbgränssnittet blir du 
ombedd att välja en tidsperiod med kreditfakturor som ska visas. 
Välj Kreditfakturor 
Välj en typ av kreditfakturor som ska visas på pulldown-menyn: inspelade eller utkast.
Välj period  
Välj en period med kreditfakturor som ska visas på pulldown-menyn. Om du vill ange en 
anpassad period måste du först välja Anpassad period på menyn.
Startdatum  
Om du vill visa en anpassad tidsperiod kontrollerar du att Anpassad period är markerad på 
pulldown-menyn Välj period ovan. Ange sedan ett startdatum för det kreditfakturaintervall som 
du vill visa.
Slutdatum 
Ange ett slutdatum för det kreditfakturaintervall som du vill visa.
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Webbåtkomst - Lista över kreditfakturor
Använd kreditfakturalistan för att hantera dina kreditfakturor för expressfaktura. För att komma 
hit klickar du på länken Visa kreditanteckningar på kontrollpanelen för webbgränssnittet. Här 
ser du en lista över alla kreditfakturor som Expressfaktura har skapat. Användare med 
behörighet endast för tittare kan inte lägga till och ta bort kreditfakturor. 
Du kan förfina innehållet i den här listan genom att använda flikarna högst upp på sidan för att 
välja Inspelade, Utkast eller Alla kreditfakturor. Du kan använda väljaren Period för att filtrera 
de listade kreditfakturor efter datum, och datumväljarna Start och Slut kan användas för att 
finjustera datumperioden. Kundväljaren kan också användas för att ytterligare begränsa 
kreditfakturan till en viss kund. Klicka på Uppdatera om du vill filtrera kreditfakturanerna 
baserat på de villkor du har valt. 
Lägg till ny kreditfaktura 
Klicka på den här knappen om du vill skapa en ny kreditfaktura.
Redigera  
Klicka på ikonen Redigera om du vill redigera den associerade kreditfakturan.
PDF 
Klicka på PDF-ikonen om du vill spara ordningen som en PDF-fil på datorn.
Ta bort 
Klicka på ikonen Ta bort om du vill ta bort den associerade kreditfakturan.
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Webbåtkomst - Lägg till/redigera kreditfaktura
I fönstret Lägg till/redigera kreditfaktura fylls i i informationen för kreditfakturan. Om du vill 
komma åt fönstret Lägg till/redigera kreditfaktura klickar du på Lägg till ny kreditfaktura i 
kreditfakturalistan eller klickar på redigera på en av de befintliga kreditfakturor. Användare med 
behörighet endast för tittare kan inte redigera kreditfakturainformation. 
Kund 
Välj Kunden i listan dra ner. 
Datum 
Välj kreditfakturadatum. 
Skapa från faktura 
Välj en befintlig faktura i listan dra ner. Kreditfakturan fylls i med information från den valda 
fakturan. 
Säljare 
Ange säljaren för den här kreditfakturan. 
Skatt 
Välj ett särskilt momsalternativ t.ex. om detta är en speciell kund som är momsbefriad (till 
exempel en utländsk kund). 
Kundadress  
Ange kundens adress. 
Kommentarer  
Dessa anteckningar skrivs ut längst ned på kreditfakturan. 
Privata kommentarer  
Det här är endast sedlar för internt bruk som inte skrivs ut på kreditfakturan. 
Kreditfakturaartiklar 
Det här är listan över artiklar på kreditfakturan. Klicka på knappen Lägg till för att lägga till ett 
nytt objekt och klicka sedan i cellerna Objekt eller Beskrivning för att komma åt en 
rullgardinsmeny där du kan markera ett objekt eller skriva namnet på ett nytt objekt. Ta bort ett 
objekt genom att klicka på papperskorgen till höger om artikelposten. 
Lägg till platt rabatt 
Klicka på den här knappen för att lägga till ett fast belopp som rabatt på hela kreditfakturan. 
Lägg till procentuell rabatt  
Klicka på den här knappen för att lägga till en procentbaserad rabatt på hela kreditfakturan. 
Lägg till rabatt per artikel 
Klicka på den här knappen för att aktivera rabattkolumnen för varje artikel på kreditfakturan. 
Radartikelrabatter måste anges i procent. 
Spara som utkast 
Klicka på den här knappen för att spara kreditfakturan som ett utkast. 
Spela in & e-post  
Klicka på den här knappen för att spela in kreditfakturan och skicka en kopia till kunden via 
e-post. 
Spela in och tillämpa  
När du skapar en kreditfaktura från en faktura klickar du på den här knappen för att registrera 
kreditfakturan och tillämpar den omedelbart på fakturan. 
Rekord  
Spela bara in kreditnoteringen. Den kommer inte att tillämpas på någon faktura för närvarande. 
Du kan skriva ut, skicka e-post eller faxa det senare om det behövs.
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Webbåtkomst - Ange e-postinformation
Det här fönstret används för att skicka en PDF-fil med en faktura, order, offert eller 
kreditfaktura via e-post. 
E-post 
Ange mottagarens e-postadress. Det här fältet fylls automatiskt med den valda kundens 
e-postadress (om den är tillgänglig).
Kom ihåg den här e-postadressen  
Om det här alternativet är tillgängligt markerar du Spara det här e-postmeddelandet .... för att 
spara e-postadressen för användning i framtiden.
Kommentar till meddelande  
Text som anges här läggs till i brödtexten i e-postmeddelandet som genereras av 
Expressfaktura. Det här fältet är valfritt.
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Webbåtkomst - Postens logg
I den här dialogrutan visas loggarna för den valda posten. Den visar information om posten har 
skickats via e-post, skrivits ut eller faxats. Klicka på Spara logg om du vill exportera loggarna 
till en fil. 
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Webbåtkomst - Webb webb webb för 
kundutdragsperiod
Använd månad eller äldsta förfallomånad automatiskt  Välj det här alternativet om du vill 
använda den aktuella månaden eller det äldsta förfallodatumet för en kund.
Ange utdragsperiod  
Ange perioden för kundutdraget (datum ingår).
Startdatum  
Om Returutdragsperiod har valts anger detta startdatumet för kundutdraget (inklusive). 
Slutdatum 
Om Returutdragsperiod har valts anger detta slutdatumet för kundutdraget (inklusive).
Skicka e-post 
Du kan skicka ett kundutdrag via e-post som en PDF-fil genom att klicka på knappen Skicka 
e-post. Dina e-postinställningar måste ställas in innan den här åtgärden kan slutföras.
Användare med behörighet endast för tittare kan inte skicka e-post.
Generera 
Du kan ladda ned ett kundutdrag som en PDF-fil genom att klicka på knappen Generera.
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Webbåtkomst - Välj företagsprofil
På den här sidan kan du växla mellan olika företagsprofiler.
Så här skapar du ett nytt företag: klicka på menyn Konton i skrivbordsprogramvaran och välj F
lera företag och klicka sedan på Lägg till. 
Välj ny företagsprofil  
Klicka på den nedrullningsbara menyn och välj sedan den företagsprofil du vill använda och 
klicka sedan på OK. Detta ändrar alla synliga poster till de som är associerade med det valda 
företaget.

94



Webbåtkomst - Anpassa rapport
På den här sidan filtrerar du rapportdata och anpassar rapportinställningarna efter dina behov 
innan du genererar rapportfilen. Varje rapport innehåller ett eller flera av följande urvalskriterier 
beroende på rapporttyp. 
Välj Kunder (om tillgängligt) 
Välj önskade kunder i kundlistan i tabellen. Rapporten kommer att innehålla information om de 
valda kunderna.

Välj Alla  
Markera den här rutan om du vill markera eller avmarkera alla kunder.
Välj Kund (om tillgängligt)  

Välj en kund i rapportens neddragningslista.
Välj Period (om tillgängligt)  
Välj perioden för rapporten. Tillgängliga alternativ för fast period är den aktuella månaden, 
föregående månad, innevarande kalenderår eller det senaste kalenderåret. Du kan också välja 
Välj och sedan ange valfritt startdatum och slutdatum som du vill i rutorna nedan för 
rapportperioden. 

Startdatum  
Ange det datum (inklusive) rapportperioden som ska börja från. Om du klickar på nedpilen 
visas en kalender från vilken startdatumet för rapporten kan väljas.
Slutdatum 
Ange det datum (inklusive) som rapportperioden ska sluta på. Om du klickar på nedpilen 
visas en kalender från vilken slutdatumet för rapporten kan väljas.
Rapportsortering (om sådan finns) 

Använd listan Sortera efter kolumn för att markera den kolumn som rapporten ska sorteras 
med. Detta beror på att rapporten genereras och ett standardval väljs för varje rapport. 

Ascending/Descending 
Använd alternativknapparna för att välja i vilken riktning rapporten ska sorteras: Stigande 
(från låg till hög) eller Fallande (från hög till låg).
Spara rapport som CSV 

Spara rapporten som en CSV-formatfil (kommaavgränsat värde) i stället för PDF-fil (Portable 
Document Format).
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Skärmreferenser - Debitera kreditkort
I fönstret Debitering kan du skicka en debitering till en kunds kreditkort till din konfigurerade 
kreditkortsgateway. 
Betalkonto 
Det här är gatewaykontot som betalningen skickas till.
Kund 
Kundens namn.
Korttyp 
Kundens kreditkortstyp.
Kortnummer 
Kundens kreditkortsnummer.
Kundinformation 
Det här avsnittet är fyllt med en kunds adressinformation. Du kan ändra deras adress, ort, stat, 
postnummer eller land innan du skickar betalningen. Eventuella ändringar som görs här 
kommer också att göras i deras kundpost.
Fakturanummer 
Fakturorna som betalningen tillämpas på.
Belopp 
Det totala beloppet för denna betalning.
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Skärmreferenser - Ny/redigera faktura
I fönstret Ny/Redigera faktura fyller du i informationen för en faktura. Om du vill komma åt 
fönstret Ny faktura klickar du på Skapa ny faktura  från vänster sidofält på huvudskärmen eller 
klickar på Faktura  från huvudverktygsfältet eller trycker på Ctrl+N. 

Fliken Fakturering
I det övre högra hörnet anger fliken Fakturering information om kunden du fakturerar.

Kund 
Ange kundens namn eller välj en tidigare kund på rullgardinsmenyn. 
Fakturera till 
Ange adressen som fakturan ska skickas till. 
Inköpsordern 
Kundköpsordernumret skrivs ut på fakturan och på utdragen som kundreferens. Lämna detta 
tomt om det inte behövs. 
Kundskatt 
Välj alternativet för undantagen för särskild moms om det här är en kund som är momsbefriad 
(till exempel en utländsk kund). 

Fliken Frakt
Klicka på fliken Frakt, bakom fliken Fakturering, för att ange leveransinformation för kunden.

Skicka till 
Ange adressen som produkterna ska skickas till. Lämna detta tomt om detta inte krävs. 
● Samma som fakturering Välj den här alternativknappen om du vill behålla 

leveransadressen på samma sätt som faktureringsadressen
● Leveransadress  

Välj den här alternativknappen om du vill göra att leveransadressen skiljer sig från 
faktureringsadressen

Skicka efter 
Välj leveransmetoden på rullgardinsmenyn eller ange en ny leveransmetod. Information om 
Leverans efter skrivs ut på fakturan som kundreferens. Lämna detta tomt om det inte behövs. 
Spårningsreferensr  
Spårningsreferensnumret refererar till leveransmetoden och skrivs ut på fakturan som 
kundreferens. Lämna detta tomt om det inte behövs. 
Fraktkostnader/skatt 
Ange eventuella fraktkostnader som är kopplade till fakturan i fältet . Om någon skatt ska 
tillämpas på frakten väljer du lämplig skattesats på rullgardinsmenyn. Skattesatser måste 
ställas in på fliken Alternativ ~ Skatt  innan de kommer att finnas tillgängliga här. 

Fliken Faktura
Fliken Faktura finns i det övre högra hörnet i fakturafönstret och det är där du kan välja att 
skapa en faktura från en tidigare offert, order eller utkast samt ange annan relevant 
fakturainformation.

Skapa från  
Du kan använda en befintlig offert, order, faktura eller utkastfaktura för att skapa en ny faktura. 
När du väljer en typ i listan Dra ner visas ett nytt fönster där du kan välja en specifik offert, 
order, befintlig faktura eller fakturautkast. 
Datum 
Välj fakturadatum. 
Villkor  
Betalningsvillkoren används för att beräkna förfallodatumet för betalningen. 
Säljare 
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Ange säljaren för den här fakturan. 
Fakturanummer 
Det här numret genereras automatiskt av Expressfaktura, men kan ändras när du skapar en ny 
faktura. När du redigerar en faktura kan numret dock inte ändras.
Fakturera artiklar 

Det här är listan över artiklar på fakturan. Klicka i artikellistan om du vill lägga till en ny artikel, 
eller välj en befintlig artikel och uppdatera det fakturerade antalet. Om fakturan skapas från en 
order kan artiklarna inte redigeras. 
Fakturarubriker
Du kan redigera en rubrik genom att klicka på rubriken, detta öppnar en listlista. Markera ett 
objekt i listan om du vill ändra rubriktexten, ange den anpassade texten eller till och med ändra 
ordning på kolumnerna. 
Växla enkelt mellan produkt- och tjänstebaserade företag genom att välja Artikel eller Kurs i 
listrutan kolumnrubrik och Qty eller Hrs i listrutan kolumnrubrik. 
Lägg till rabatt
Klicka på knappen Lägg till rabatt  om du vill använda en rabatt antingen på hela fakturan 
eller på en radartikel. Mer information om rabatter finns i hjälpavsnittet Använd rabatt.
Flikar för kommentarer  

Kommentarer
Dessa anteckningar skrivs ut längst ned på fakturan. 
Privata kommentarer  
Det här är endast anteckningar för internt bruk - de skrivs inte ut på fakturan. 
Kommentarer  
Dessa anteckningar skrivs ut längst ned på fakturan under texten från fliken Kommentarer. 
Kommentarer till fot  
Dessa kommentarer skrivs ut längst ned på fakturan under texten från flikarna Kommentarer 
och Kommentarer. 
Total  

Det här är moms och totalvisning, som visas i fönstrets nedre högra område. Om du tycker att 
momsberäkningen är felaktig, se fliken Skatt Alternativ för att konfigurera momssatser. 
Rekord  
Klicka på den här knappen för att registrera fakturan. Om du vill välja åtgärden (om du vill 
skriva ut, skicka ut eller faxa fakturan) klickar du på listan Skriv ned. Observera att om 
åtgärden avbryts kommer fakturan inte att avbrytas. Du kan också spara fakturan som ett 
utkast, spara som en återkommande faktura eller förhandsgranska fakturan. Alternativen Posta 
med betalning och Spara som utkast är endast tillgängliga för nya fakturor som ännu inte har 
registrerats. 

Posta med betalning (om tillgängligt):  Registrera fakturan och koppla betalning mot 
kundens konto. Du kan skriva ut, skicka e-post eller faxa det senare om det behövs.
Not: Om Integrering av Inventoria-program eller lagernivåhantering är aktiverat kommer alla 
fakturor som skapas från återkommande fakturor att orsaka en lagerkvantitetsändring, även 
om den återkommande fakturan ursprungligen var en order för vilken en kvantitetsändring 
har registrerats. Om du skapar en separat faktura direkt från den ordern blir det ingen extra 
kvantitetsändring. 

Faktura Alternativ 
Klicka på knappen Faktura Alternativ om du vill öppna konfigurationsalternativen för fakturor, 
där du kan ändra utseendet på slutfakturan, ändra rubrikrubriker och förhandsgranska 
utseendet på den slutliga fakturan.

98

applydiscount.html


Skärmreferenser - Ny/redigera ordning
I fönstret Ny/Redigera order fyller du i informationen för en försäljningsorder. Om du vill komma 
åt fönstret Ny ordning klickar du på Ange ny ordning från vänster sidofält på huvudskärmen 
eller trycker på F11.
Offertnummer 
Välj en befintlig offert i listan dra ned, skriv in ett nytt offertnummer eller lämna tom om du inte 
genererar en order från en befintlig offert. 
Beställ kund  
Välj Kunden i listan dra ned eller ange en ny kund. 
Datum 
Välj orderdatum. 
Villkor  
Betalningsvillkoren används för att beräkna förfallodatumet för betalningen. 
Säljare 
Ange säljaren för den här ordern. 
Skatt 
Välj ett särskilt momsbefriat alternativ om det här är en kund som är momsbefriad (till exempel 
en utländsk kund). 
Spara ändringar för den här kunden (om tillgängligt)  
Markera detta om du vill att den valda kundadressen ska vara den introducerade 
"Faktureringsadressen". 
Fakturera till 
Ange adressen som ordern ska skickas till. 
Skicka till 
Ange adressen som produkterna ska skickas till. Lämna detta tomt om detta inte krävs. 
● Samma som fakturering Välj den här alternativknappen om du vill behålla 

leveransadressen på samma sätt som faktureringsadressen
● Leveransadress  

Välj den här alternativknappen om du vill göra att leveransadressen skiljer sig från 
faktureringsadressen

Inköpsordern 
Kundköpsordernumret skrivs ut på fakturan och på utdragen som kundreferens. Lämna detta 
tomt om det inte behövs. 
Skicka efter 
Välj en leveransmetod eller ange en ny leveransmetod. Fältet Skicka efter kommer att skrivas 
ut på ordern för kundreferens. Lämna detta tomt om det inte behövs. 
Spårningsreferensr  
Spårningsreferensnumret refererar till leveransmetoden och skrivs ut på ordern för 
kundreferens. Lämna detta tomt om det inte behövs. 
Beställ artiklar  
Det här är listan över artiklar på ordern. Klicka i artikellistan om du vill lägga till en ny artikel, 
eller välj en befintlig artikel och uppdatera det beställda antalet. 
Orderrubriker
Du kan sortera en artikellista i din ordning genom att klicka på en orderrubrik. 
Du kan redigera en rubrik genom att klicka på rubriken en andra gång, detta öppnar en 
listrutan. Markera ett objekt i listan om du vill ändra rubriktexten eller ändra ordning på 
kolumnerna. 
Växla enkelt mellan produkt- och tjänstebaserade företag genom att välja Artikel eller Kurs i 
listrutan kolumnrubrik och Qty eller Hrs i listrutan kolumnrubrik. 
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Lägg till rabatt
Klicka på knappen Lägg till rabatt  om du vill använda en rabatt antingen på hela fakturan 
eller på en radartikel. Mer information om rabatter finns i hjälpavsnittet Använd rabatt.
Kommentarer  
Dessa anteckningar skrivs ut längst ned i ordern. 
Privata kommentarer  
Dessa är endast anteckningar för internt bruk - de skrivs inte ut på ordern. 
Total  
Det här är moms och totalvisning. Om du tycker att momsberäkningen är felaktig, se fliken 
Skatt Alternativ för att konfigurera skattesatser. 
Spara och förhandsgranska  
Spara ordern och förhandsgranska hur försäljningsordern kommer att se ut genom att klicka på 
knappen i fönstrets nedre vänstra hörn.
Konvertera till faktura  
Du kan snabbt omvandla försäljningsordern till en faktura genom att klicka på den här 
knappen. Om du gör det sparas en kopia av försäljningsordern i försäljningsorderlistan med 
statusen "Fakturerad". 
Redigera faktura... 
Om en försäljningsorder redan har konverterats till en faktura visas knappen Redigera faktura i 
stället för Konvertera till faktura. Du kan klicka på redigera faktura... för att redigera fakturan 
som skapades från försäljningsordern. 
Rekord  
Klicka på den här knappen för att spela in beställningen. Om du vill välja åtgärden (för att 
skriva ut, e-posta eller faxa ordern) klickar du på neddragningslistan. Du kan också välja att 
spara ordern som ett utkast eller skapa en återkommande order. 

100

applydiscount.html
orderslist.html


Skärmreferenser - Ny/redigera offert
I fönstret Ny/redigera offert fylls i i informationen för en offert. Om du vill komma åt fönstret Ny 
offert klickar du på Skapa nytt offert  från vänster sidofält på huvudskärmen eller trycker på 
F10. 
Offertkund  
Välj Kunden i listan dra ned eller ange en ny kund. 
Datum 
Välj offertdatum. 
Säljare 
Ange säljaren för den här offerten. 
Fakturera till 
Ange adressen som offerten ska skickas till. 
Skatt 
Välj ett särskilt momsbefriat alternativ om det här är en kund som är momsbefriad (till exempel 
en utländsk kund). 
Skicka till 
Ange adressen som produkterna ska skickas till. Lämna detta tomt om detta inte krävs. 
● Samma som fakturering Välj den här alternativknappen om du vill behålla 

leveransadressen på samma sätt som faktureringsadressen
● Leveransadress  

Välj den här alternativknappen om du vill göra att leveransadressen skiljer sig från 
faktureringsadressen

Offertobjekt  
Det här är listan över objekt i offerten. Klicka i artikellistan om du vill lägga till en ny artikel eller 
markera en befintlig artikel och uppdatera den angivna kvantiteten. 
Citatrubriker
Du kan sortera en objektlista i offerten genom att klicka på en offertrubrik. 
Du kan redigera en rubrik genom att klicka på rubriken en andra gång, detta öppnar en 
listrutan. Markera ett objekt i listan om du vill ändra rubriktexten eller ändra ordning på 
kolumnerna. 
Växla enkelt mellan produkt- och tjänstebaserade företag genom att välja Artikel eller Kurs i 
listrutan kolumnrubrik och Qty eller Hrs i listrutan kolumnrubrik. 
Lägg till rabatt
Klicka på knappen Lägg till rabatt  om du vill använda en rabatt antingen på hela offerten eller 
på en radartikel. Mer information om rabatter finns i hjälpavsnittet Använd rabatt.
Kommentarer  
Dessa anteckningar skrivs ut längst ned på offerten. 
Privata kommentarer  
Dessa är endast anteckningar för internt bruk - de skrivs inte ut på offerten. 
Total  
Det här är moms och totalvisning. Om du tycker att momsberäkningen är felaktig, se fliken 
Skatt Alternativ för att konfigurera skattesatser. 
Spara och förhandsgranska  
Klicka på den här knappen om du vill se hur offerten visas när den skrivs ut, sparas som ett 
PDF-dokument eller e-postas till en kund. 
Konvertera till faktura  
Klicka på den här knappen om du vill ändra offerten och all information som anges till en 
faktura för din kund. 
Redigera faktura... 

101

applydiscount.html


Om en offert redan har konverterats till en faktura visas knappen Redigera faktura i stället för 
Konvertera till faktura. Du kan klicka på redigera faktura... för att redigera fakturan som 
skapades från offerten. 
Rekord  
Klicka på den här knappen för att spela in offerten. Om du vill välja åtgärden (om du vill skriva 
ut, skicka ut eller faxa offerten) klickar du på neddragningslistan. Du kan också spara offerten 
som ett utkast. 
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Skärmreferenser - Icke-fakturerad 
kontantförsäljning
I fönstret Ej fakturerad kontantförsäljning skapas snabbt en faktura, tar emot betalning och 
skriver ut en inleverans för transaktionen från ett fönster. Om du vill komma åt fönstret Ej 
fakturerad kontantförsäljning klickar du på Ny icke-fakturerad kontantförsäljning på faktura
menyn  eller klickar på Skapa icke-fakturerad kontantförsäljning  från vänster 
sidofält på huvudskärmen. 
Om du vill använda ett papper med smal bredd för utskrift av kvitton finns på fliken Inleverans i 
dialogrutan Alternativ. 
Fakturera artiklar 
Det här är listan över artiklar på fakturan. Klicka i listan om du vill lägga till ett nytt objekt. Du 
kan ändra artikel, beskrivning, antal, pris genom att klicka på dem. Du kan också använda en 
streckkodsläsare för att lägga till nya objekt. 
Listrubriker för fakturaartiklar 
Texten i fakturaobjektens lista kan ändras genom att markera fördefinierad text eller ange en 
anpassad text. Du kan också ändra ordningen på kolumnerna så att den passar dina 
affärsbehov. 
● Fördefinierade texter  Markera en fördefinierad text om du vill använda den på det 

aktuella kolumnhuvudet.
● Ändra kolumnrubriktext ... 

Markera det här alternativet om du vill ange en anpassad text för det aktuella 
kolumnhuvudet.

● Ändra ordning på kolumner ... 
Välj det här alternativet om du vill ordna ordning på kolumnerna. Observera att kolumnerna 
är ordnade från vänster till höger.

Lägg till objekt  
Klicka på den här knappen om du vill ange ett objekt i objektlistan. 
Ta bort objekt  
Klicka på den här knappen om du vill ta bort det markerade objektet i objektlistan. 
Lägg till rabatt  
Ange ett rabattbelopp. Observera att rabatter måste aktiveras från programmet Alternativ för 
att det här fältet ska vara tillgängligt. 
Rabatt(%) 
Ange ett nummer för rabatt utan % sign. T.ex. betyder 20 20% discount. 
Säljare 
Välj säljare för transaktionen på släppmenyn. 
Kommentarer  
Dessa anteckningar skrivs ut längst ner på kvittot. 
Privata kommentarer  
Dessa är endast anteckningar för internt bruk - de skrivs inte ut på kvittot. 
Total  
Det här är den totala visningen. 
Förhandsvisning 
Förhandsgranska och skriv ut fakturan/transaktionen. 
Registrera kontanter  
Klicka på den här knappen för att betala med kontanter och registrera transaktionen. Om du vill 
välja åtgärden (för att betala med kreditkort, kontrollera eller skapa en faktura) klickar du på 
listan dra ned. 
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Betala med kreditkort. Du måste ange kundens kreditkortsinformation och använda 
standardinställningen för att debitera med kreditkort. Kreditkortsbetalningar kan konfigureras 
från Alternativ->Credit Card Gateways. 
Betala med check. Du måste ange checknumret. 
Spara på faktura utan att samla in betalning för transaktionen. 

104



Skärmreferenser - Rapportvy
Använd det här fönstret om du vill förhandsgranska eller skriva ut en rapport.
Förhandsvisning 
Du kan förhandsgranska en rapport genom att klicka på knappen Förhandsgranska.
Trycka 
Du kan skriva ut en rapport genom att klicka på knappen Skriv ut.
Spara  
Du kan spara en rapport som en PDF-fil eller som en CSV-fil genom att klicka på knappen 
Spara.
E-post 
Du kan skicka en rapport via e-post som pdf-fil genom att klicka på knappen E-post.
Fax 
Du kan skicka en rapport via fax som PDF-fil genom att klicka på knappen Fax.
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Skärmreferenser - Kundgrupper
Använd den här skärmen för att hantera kundgrupper. En kundgrupp är en enkel egenskap 
som kan tilldelas specifika kunder, så att du sedan kan behandla dessa specifika kunder 
kollektivt som en grupp. Kundgrupper har därför inga andra egenskaper än ett namn. 
Välj (om tillgängligt) 
Tilldela den valda kundgruppen till kundposten.
Addera  
Klicka på den här knappen om du vill lägga till en ny kundgrupp. Du kommer att bli ombedd att 
ange ett gruppnamn.
Ta bort 
Välj de kundgrupper som du vill ta bort och klicka på den här knappen.
Redigera  
Använd den här knappen om du vill ändra namnet på den valda kundgruppen.
Dessutom är följande funktioner tillgängliga på kundgruppsmenyn:

Hitta kundgrupp  
Välj det här alternativet om du vill öppna fönstret Sök kundgrupp. Härifrån anger du det 
gruppnamn som du vill söka efter för att hitta det i listan.
Hitta nästa kundgrupp  
Välj det här alternativet om du vill hitta nästa kundgrupp i listan med den senaste termen 
som söktes efter, eller använd genvägen F3 för att hitta nästa grupp i listan.
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Skärmreferenser - Lista över fakturor
Använd den här skärmen för att hantera dina fakturor. Här ser du en lista över alla fakturor 
som registrerats i Expressfaktura. 
Du kan förfina innehållet i den här listan med hjälp av de interaktiva filterkontrollerna under 
huvudknappfältet. Du kan använda väljaren Period för att filtrera de listade fakturorna efter 
datum, och datumväljarna Start och Slut kan användas för att finjustera datumperioden. 
Använd sökfunktionen Nyckelord för att välja fakturor baserat på kundnamn, fakturanummer, 
säljare, ordernummer och fakturadatumtext som angetts. 
Ny  
Klicka på den här knappen om du vill skapa en ny faktura.
Kopia  
Om du klickar på knappen Kopiera skapas en ny faktura och kund- och artikelinformationen 
fylls i automatiskt med den valda fakturan.
Ta bort 
Om du vill ta bort fakturor väljer du de fakturor som du vill ta bort från listan och klickar på den 
här knappen.
Redigera  
Klicka på den här knappen om du vill redigera den valda fakturan. Detta gäller endast en 
faktura i taget.
Förhandsvisning 
Klicka på den här knappen om du vill se hur fakturan kommer att visas när den skrivs ut, 
sparas som ett PDF-dokument eller e-postas till en kund.
Trycka 
Klicka på den här knappen om du vill skriva ut de markerade fakturorna.
E-post 
Använd den här knappen om du vill skicka en eller flera valda fakturor som PDF-dokument till 
en mottagare via e-post. Du kommer att bli ombedd att ange en e-postadress.
Fax 
Använd den här knappen om du vill skicka en eller flera valda fakturor till en mottagare via fax. 
Du kommer att bli ombedd att ange ett faxnummer.
Spara  
Klicka på den här knappen om du vill spara de markerade fakturorna som en PDF-fil på datorn.
Exportera till EDI 
Klicka på den här knappen om du vill exportera den valda fakturan till EDI.
Betalning  
Klicka på den här knappen om du vill få en betalning för den valda fakturan.
Kreditfaktura  
Klicka på den här knappen om du vill använda en kreditfaktura mot den valda fakturan.
Följesedel 
Klicka på den här knappen om du vill generera följesedlar för den valda fakturan.

Hitta faktura 
Välj det här alternativet om du vill öppna en dialogruta där du kan söka i listan baserat på 
fakturanummer.
Hitta nästa faktura 
Välj det här alternativet om du vill hoppa till nästa objekt som hittas efter att sökfunktionen 
har utförts. Du kan också trycka på F3 för att snabbt markera nästa match i listan.
Visa logg  
Välj det här alternativet om du vill visa all aktivitet som är kopplad till den valda fakturan i 
listan. Den visar information om en faktura har skickats via e-post, skrivits ut eller faxats.
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Importera fakturor från CSV
Om du har en lista med fakturor att importera från ett annat program väljer du det här 
alternativet. När du har importerat fakturor uppdaterar Expressfaktura automatiskt saldona 
för relevanta kunder. Mer information om hur du importerar en lista med fakturor finns i 
avsnittet Välj CSV-fildatafält.
Meny för följesedlar 
Med den här menyn kan du förhandsgranska en packlista för den valda fakturan, skriva ut 
följesedeln, e-post, fax eller spara den som pdf-fil.
Menyn Fraktetikett  
Med den här menyn kan du förhandsgranska en fraktetikett för den valda fakturan, skriva ut 
etiketten, e-postmeddelandet, faxa eller spara den som en PDF-fil.
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Skärmreferenser - Välj fakturalista
Använd den här skärmen om du vill välja en faktura. Här ser du en lista över alla fakturor som 
Expressfaktura har skapat. 
Du kan förfina innehållet i den här listan med hjälp av de interaktiva filterkontrollerna under 
huvudknappfältet. Du kan använda väljaren Period för att filtrera de listade fakturorna efter 
datum, och datumväljarna Start och Slut kan användas för att finjustera datumperioden. 
Använd sökfunktionen Nyckelord för att välja fakturor baserat på den angivna texten. 
Utvald  
Klicka på den här knappen om du vill välja den markerade fakturan.
Hitta faktura 
Klicka här om du vill öppna en dialogruta där du kan söka i listan baserat på fakturanummer.
Hitta nästa faktura 
Klicka här om du vill hoppa till nästa objekt som hittas när sökfunktionen har utförts. Du kan 
också trycka på F3 för att snabbt markera nästa match i listan.
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Skärmreferenser - Lista över återkommande 
fakturor
Använd den här skärmen om du vill hantera dina återkommande fakturor. Här ser du en lista 
över alla återkommande fakturor som Expressfaktura har skapat. 
Ny  
Klicka på den här knappen om du vill skapa en ny återkommande faktura.
Ta bort 
Om du vill ta bort återkommande fakturor väljer du de återkommande fakturor som du vill ta 
bort från listan och klickar på den här knappen.
Redigera  
Klicka på den här knappen om du vill redigera den valda återkommande fakturan. Detta gäller 
bara en återkommande faktura i taget.
Schema 
Klicka på den här knappen om du vill visa eller ändra schemat för den valda återkommande 
fakturan.
Förhandsvisning 
Klicka på den här knappen om du vill se hur den återkommande fakturan visas när den skrivs 
ut, sparas som ett PDF-dokument eller e-postas till en kund.
Visa logg  
Välj det här alternativet om du vill visa all aktivitet som är kopplad till den valda fakturan i listan. 
Den visar information om en faktura har skickats via e-post, skrivits ut eller faxats.
Hitta återkommande faktura  
Välj det här alternativet om du vill öppna fönstret Sök återkommande faktura. Härifrån anger du 
fakturanamnet som du vill söka efter för att hitta det i listan.
Hitta nästa återkommande faktura  
Välj det här alternativet om du vill hitta nästa faktura i listan med den senaste termen som 
söktes efter, eller använd genvägen F3 för att hitta nästa faktura i listan.
Springa  
Klicka på den här knappen om du vill generera alla förfallna fakturor för den valda 
återkommande fakturan, enligt schemat.
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Skärmreferenser - Kör valda återkommande 
fakturor
Använd den här skärmen om du vill köra specifika återkommande fakturor. Här ser du en lista 
över alla återkommande fakturor som för närvarande förfaller. När du först visar den här 
skärmen markeras alla återkommande fakturor att köras (markerad med markerad ruta). Du 
kan utesluta att vissa återkommande fakturor körs genom att avmarkera rutan till vänster om 
den. 
Redigera  
Klicka på den här knappen om du vill redigera den valda återkommande fakturan. Detta gäller 
bara en återkommande faktura i taget.
Förhandsvisning 
Klicka på den här knappen om du vill se hur den återkommande fakturan visas när den skrivs 
ut, sparas som ett PDF-dokument eller e-postas till en kund.
Springa  
Klicka på den här knappen om du vill generera alla förfallna fakturor för de valda 
återkommande fakturorna, enligt deras schema.
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Skärmreferenser - Lista över offerter
Använd den här skärmen för att hantera dina offerter. Här ser du en lista över alla offerter som 
finns i Expressfaktura. 
Du kan förfina innehållet i den här listan med hjälp av de interaktiva filterkontrollerna under 
huvudknappfältet. Du kan använda väljaren Period för att filtrera de listade offerterna efter 
datum, och datumväljarna Start och Slut kan användas för att finjustera datumperioden. 
Använd sökfunktionen Nyckelord för att välja offerter baserat på den angivna texten. 
Ny  
Klicka på den här knappen om du vill skapa en ny offert.
Kopia  
Om du klickar på knappen Kopiera skapas en ny offert och kund- och artikelinformationen fylls 
i automatiskt med den valda offerten.
Ta bort 
Om du vill ta bort offerter markerar du de offerter som du vill ta bort från listan och klickar på 
den här knappen.
Redigera  
Klicka på den här knappen om du vill redigera den markerade offerten. Detta gäller bara en 
offert i taget.
Ordning  
Klicka på den här knappen om du vill skapa en ny order från den valda offerten.
Faktura  
Klicka på den här knappen om du vill skapa en ny faktura från den valda offerten.
Förhandsvisning 
Klicka på den här knappen om du vill se hur offerten visas när den skrivs ut, sparas som ett 
PDF-dokument eller e-postas till en kund.
Trycka 
Klicka på den här knappen om du vill skriva ut de markerade citattecknarna.
E-post 
Använd den här knappen om du vill skicka en eller flera valda offerter som PDF-dokument till 
en mottagare via e-post. Du kommer att bli ombedd att ange en e-postadress.
Fax 
Använd den här knappen om du vill skicka en eller flera valda offerter till en mottagare via fax. 
Du kommer att bli ombedd att ange ett faxnummer.
Spara  
Klicka på den här knappen om du vill spara de markerade citattecken som en PDF-fil på datorn.
Dessutom är följande funktioner tillgängliga på menyerna:
Sök offert 
Välj det här alternativet om du vill öppna en dialogruta där du kan söka i listan baserat på 
offertnummer.
Hitta nästa offert 
Välj det här alternativet om du vill hoppa till nästa objekt som hittas efter att sökfunktionen har 
utförts. Du kan också trycka på F3 för att snabbt markera nästa match i listan.
Importera offerter från CSV 
Om du har en lista med offerter att importera från ett annat program väljer du det här 
alternativet. Mer information om hur du importerar en lista med citattecken finns i avsnittet 
Välj CSV-fildatafält.
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Skärmreferenser - Välj offertlista
Använd den här skärmen för att välja en offert. Här ser du en lista över alla offerter som 
Expressfaktura har skapat. 
Du kan förfina innehållet i den här listan med hjälp av de interaktiva filterkontrollerna under 
huvudknappfältet. Du kan använda väljaren Period för att filtrera de listade offerterna efter 
datum, och datumväljarna Start och Slut kan användas för att finjustera datumperioden. 
Använd sökfunktionen Nyckelord för att välja offerter baserat på den angivna texten. 
Utvald  
Klicka på den här knappen om du vill markera den markerade offerten.
Sök offert 
Välj det här alternativet om du vill öppna en dialogruta där du kan söka i listan baserat på 
offertnummer.
Hitta nästa offert 
Välj det här alternativet om du vill hoppa till nästa objekt som hittas efter att sökfunktionen har 
utförts. Du kan också trycka på F3 för att snabbt markera nästa match i listan. 
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Skärmreferenser - Orderlista
Använd den här skärmen för att hantera dina beställningar. Här ser du en lista över alla order 
som Expressfaktura har skapat. 
Du kan förfina innehållet i den här listan med hjälp av de interaktiva filterkontrollerna under 
huvudknappfältet. Du kan använda väljaren Period för att filtrera de angivna beställningarna 
efter datum, och datumväljarna Start och Slut kan användas för att finjustera datumperioden. 
Kund-väljaren kan också användas för att ytterligare begränsa ordervalet till en viss kund, och 
med väljaren Visa order kan du välja mellan inspelade eller utkastorder. 
Ny  
Klicka på den här knappen om du vill skapa en ny ordning.
Ta bort 
Om du vill ta bort order väljer du de order du vill ta bort från listan och klickar på den här 
knappen.
Redigera  
Klicka på den här knappen om du vill redigera den markerade ordningen. Detta gäller endast 
en beställning i taget.
Faktura  
Klicka på den här knappen om du vill skapa en ny faktura från den valda ordern.
Förhandsvisning 
Klicka på den här knappen om du vill se hur beställningen kommer att visas när den skrivs ut, 
sparas som ett PDF-dokument eller e-postas till en kund.
Trycka 
Klicka på den här knappen om du vill skriva ut de valda orderna.
E-post 
Använd den här knappen om du vill skicka en eller flera valda beställningar som 
PDF-dokument till en mottagare via e-post. Du kommer att bli ombedd att ange en 
e-postadress.
Fax 
Använd den här knappen om du vill skicka en eller flera valda order till en mottagare via fax. 
Du kommer att bli ombedd att ange ett faxnummer.
Spara  
Klicka på den här knappen om du vill spara de valda beställningarna som en PDF-fil på datorn.
Dessutom är följande funktioner tillgängliga på menyerna:
Hitta ordning  
Välj det här alternativet om du vill öppna en dialogruta där du kan söka i listan baserat på 
ordernummer.
Hitta nästa order 
Välj det här alternativet om du vill hoppa till nästa objekt som hittas efter att sökfunktionen har 
utförts. Du kan också trycka på F3 för att snabbt markera nästa match i listan.
Importera order från CSV 
Om du har en lista med order att importera från ett annat program väljer du det här alternativet. 
Mer information om hur du importerar en lista med order finns i avsnittet Välj CSV-fildatafält.
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Skärmreferenser - Välj orderlista
Använd den här skärmen för att välja en order. Här ser du en lista över alla order som 
Expressfaktura har skapat. 
Du kan förfina innehållet i den här listan med hjälp av de interaktiva filterkontrollerna under 
huvudknappfältet. Du kan använda väljaren Period för att filtrera de angivna beställningarna 
efter datum, och datumväljarna Start och Slut kan användas för att finjustera datumperioden. 
Kund-väljaren kan också användas för att ytterligare begränsa ordervalet till en viss kund, och 
med väljaren Visa order kan du välja mellan inspelade eller utkastorder. 
Utvald  
Klicka på den här knappen om du vill välja den markerade ordningen.
Hitta ordning  
Klicka här om du vill öppna en dialogruta där du kan söka i listan baserat på ordernummer.
Hitta nästa order 
Klicka här om du vill hoppa till nästa objekt som hittas när sökfunktionen har utförts. Du kan 
också trycka på F3 för att snabbt markera nästa match i listan.
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Skärmreferenser - Lista över återkommande order
Använd den här skärmen för att hantera dina återkommande beställningar. Här ser du en lista 
över alla återkommande beställningar som Expressfaktura har skapat. 
Ny  
Klicka på den här knappen om du vill skapa en ny återkommande order.
Ta bort 
Om du vill ta bort återkommande order väljer du de återkommande order som du vill ta bort 
från listan och klickar på den här knappen.
Redigera  
Klicka på den här knappen om du vill redigera den markerade återkommande ordningen. Detta 
gäller endast en återkommande order i taget.
Schema 
Klicka på den här knappen om du vill visa eller ändra schemat för den valda återkommande 
ordern.
Förhandsvisning 
Klicka på den här knappen om du vill se hur den återkommande ordern visas när den skrivs ut, 
sparas som ett PDF-dokument eller e-postas till en kund.
Hitta återkommande order 
Välj det här alternativet om du vill öppna fönstret Sök efter återkommande order. Härifrån 
anger du ordernamnet du vill söka efter för att hitta det i listan.
Hitta nästa återkommande order 
Välj det här alternativet om du vill hitta nästa ordning i listan med den senaste termen som 
söktes efter, eller använd genvägen F3 för att hitta nästa ordning i listan.
Springa  
Klicka på den här knappen om du vill generera alla förfallna order för den valda återkommande 
ordern, enligt schemat.
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Skärmreferenser - Betalningslista
Använd den här skärmen för att hantera dina betalningar. Här ser du en lista över alla 
betalningar som Expressfaktura har fått. 
Du kan förfina innehållet i den här listan med hjälp av de interaktiva filterkontrollerna under 
huvudknappfältet. Du kan använda väljaren Period för att filtrera de listade betalningarna efter 
datum, och datumväljarna Start och Slut kan användas för att finjustera datumperioden. 
Kundväljaren kan också användas för att ytterligare begränsa betalningsvalet till en viss kund. 
Ny  
Klicka på den här knappen om du vill skapa en ny betalning.
Ta bort 
Om du vill ta bort betalningar väljer du de betalningar som du vill ta bort från listan och klickar 
på den här knappen.
Redigera  
Klicka på den här knappen om du vill redigera den markerade betalningen. Detta gäller endast 
en betalning i taget.
Återbetalning 
Klicka på den här knappen om du vill tillämpa en återbetalning på den valda betalningen.
Förhandsvisning 
Klicka på den här knappen om du vill se hur betalningen visas när den skrivs ut, sparas som 
ett PDF-dokument eller e-postas till en kund.
Trycka 
Klicka på den här knappen om du vill skriva ut de markerade betalningarna.
E-post 
Använd den här knappen om du vill skicka en eller flera valda betalningar som PDF-dokument 
till en mottagare via e-post. Du kommer att bli ombedd att ange en e-postadress.
Fax 
Använd den här knappen om du vill skicka en eller flera valda betalningar till en mottagare via 
fax. Du kommer att bli ombedd att ange ett faxnummer.
Spara  
Klicka på den här knappen om du vill spara de markerade betalningarna som en PDF-fil på 
datorn.
Debitera kreditkort 
Klicka här om du vill debitera kunden med kreditkortet. Du måste ha angett betalkontot 
(kreditkortsport) i Alternativ på fliken Betalningar, samt angett kundens anpassade 
kreditkortsinformation i listan. 
Hitta betalning 
Använd den här dialogrutan om du vill söka efter önskad betalning i listan. Du kan söka efter 
datum, betalnings-ID-nummer eller kund.
Hitta nästa betalning 
Kommandona Hitta betalning och Hitta nästa betalning fungerar tillsammans. Alternativet att 
använda Sök nästa betalning visas när du har använt Sök betalning. Hitta nästa betalning 
hittar nästa betalning med samma sökkriterier som du angav i Hitta betalning.
När du använder Hitta nästa betalning, efter att du har bläddrat igenom alla betalningar med 
matchande sökkriterier från Sök betalning, kommer ett popup-fönster att meddela att "Inga fler 
betalningar som matchar '(SÖKKRITERIER)' kan hittas."
Om du tar bort sökvillkoren från textrutan i Sök betalning och klickar på OK kan ett 
popup-fönster meddela "Ingen matchning "" kan hittas.". Funktionen Sök nästa betalning 
kommer nu att vara nedtonad och omarkerad. Funktionen Hitta nästa betalning blir tillgänglig 
igen när du har använt Hitta betalning.
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Skärmreferenser - Listan över återbetalningar
Använd den här skärmen för att hantera dina återbetalningar. Här ser du en lista över alla 
återbetalningar som Expressfaktura har behandlat. 
Du kan förfina innehållet i den här listan med hjälp av de interaktiva filterkontrollerna under 
huvudknappfältet. Du kan använda väljaren Period för att filtrera de angivna återbetalningarna 
efter datum, och datumväljarna Start och Slut kan användas för att finjustera datumperioden. 
Kundväljaren kan också användas för att ytterligare begränsa återbetalningsvalet till en viss 
kund. 
Ny  
Klicka på den här knappen om du vill skapa en ny återbetalning.
Ta bort 
Om du vill ta bort återbetalningar väljer du de återbetalningar du vill ta bort från listan och 
klickar på den här knappen.
Redigera  
Klicka på den här knappen om du vill redigera den valda återbetalningen. Detta gäller endast 
en återbetalning i taget.
Förhandsvisning 
Klicka på den här knappen om du vill se hur återbetalningen visas när den skrivs ut, sparas 
som ett PDF-dokument eller e-postas till en kund.
Trycka 
Klicka på den här knappen om du vill skriva ut de markerade återbetalningarna.
E-post 
Använd den här knappen om du vill skicka en eller flera valda återbetalningar som 
PDF-dokument till en mottagare via e-post. Du kommer att bli ombedd att ange en 
e-postadress.
Fax 
Använd den här knappen om du vill skicka en eller flera valda återbetalningar till en mottagare 
via fax. Du kommer att bli ombedd att ange ett faxnummer.
Spara  
Klicka på den här knappen om du vill spara de markerade återbetalningarna som en PDF-fil på 
datorn.
Debitera kreditkort 
Klicka här om du vill återbetala kunden på deras kreditkort. Du måste ha angett betalkontot 
(kreditkortsport) i Alternativ på fliken Betalningar, samt angett kundens anpassade 
kreditkortsinformation i listan. 
Hitta återbetalning 
Använd den här dialogrutan om du vill söka efter önskad återbetalning i listan. Du kan söka 
efter datum, återbetalnings-ID-nummer eller kund.
Hitta nästa återbetalning 
Kommandona Hitta återbetalning och Hitta nästa återbetalning fungerar tillsammans. 
Alternativet att använda Sök nästa återbetalning visas när du har använt Sök återbetalning. 
Hitta nästa återbetalning hittar nästa återbetalning med samma sökkriterier som du angav i 
Sök återbetalning.
När du använder Hitta nästa återbetalning, efter att du har bläddrat igenom alla återbetalningar 
med matchande sökkriterier från Sök återbetalning, kommer ett popup-fönster att meddela att 
"Inga fler återbetalningar som matchar '(SÖKKRITERIER)' kan hittas."
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Om du tar bort sökvillkoren från textrutan i Sök återbetalning och klickar på OK kan ett 
popup-fönster meddela "Ingen matchning "" kan hittas.". Funktionen Sök nästa återbetalning 
kommer nu att vara nedtonad och omarkerad. Funktionen Hitta nästa återbetalning blir 
tillgänglig igen när du har använt Sök återbetalning.
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Skärmreferenser - Kundlista
Använd den här skärmen för att hantera dina kundposter. Här ser du en lista över alla kunder 
som Expressfaktura är medveten om. 
Observera att när kundlistan nås via fönstren Faktura, Order, Offerter, Nya Kreditfakturor och 
Inleverans visas inte i listfönstret med knapparna Faktura, Offert, Order, Betalning och Utdrag 
samt vissa menyer och menyalternativ. 

Verktygsfält
Utvald  

När du kommer åt via fönstret Faktura, Order, Offert, Ny kreditfaktura eller Inleverans läggs 
den här knappen till den valda kunden i dokumentet.
Addera  
Klicka på den här knappen om du vill lägga till en ny kundpost.
Ta bort 
Om du vill ta bort kundposter väljer du de kunder som du vill ta bort från listan och klickar på 
den här knappen.
Redigera  
Klicka på den här knappen om du vill redigera den valda kundposten.
Citera 
Klicka på den här knappen om du vill skapa en ny offert för den valda kunden.
Ordning  
Klicka på den här knappen om du vill skapa en ny order för den valda kunden.
Faktura  
Klicka på den här knappen om du vill skapa en ny faktura för den valda kunden.
Betalning  
Klicka på den här knappen om du vill få en betalning för den valda kunden.
Uttalande  
Den här knappen innehåller olika utdragsåtgärder för den valda kunden. 
● Skriv ut - Skriv ut ett utdrag för kunden direkt till en skrivare.
● Förhandsgranska – Visa kundens utdrag som det skulle skrivas ut, men på datorns 

skärm i stället.
● E-post - Skicka ett utdrag för den valda kunden i PDF-format via e-post. Du kommer att 

bli ombedd att bekräfta mottagarens e-postadress.
● Fax - Skicka ett utdrag för den valda kunden via fax.
● Spara som PDF - Spara ett utdrag som en PDF-fil på datorn.
Spara  
Den här knappen innehåller olika sparåtgärder för den valda kunden. 
● Spara som PDF - Spara en för närvarande vald kundpost som en PDF-fil på datorn.
● Spara som CSV – Spara en för närvarande vald kundpost som en CSV-fil på datorn.
Gruppen Visa kunder 

Klicka på den här rullgardinsmenyn för att filtrera och visa endast kunder som tillhör en viss 
kundgrupp.
Information om hur du skapar kundgrupper finns i avsnittet Kundgrupper  under avsnittet 
Skärmreferenser i den här hjälphandboken.
Visa inaktiva kunder  
Markera den här rutan om du vill inkludera de kunder som också är markerade inaktiva i listan.
Information om hur du markerar en kund inaktiv finns i avsnittet Kund.

Kundmeny
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Förutom några av de funktioner som är tillgängliga i verktygsfältet erbjuder kundmenyn 
följande alternativ:

Ändra säljare  
Det här alternativet kan användas för att ändra en säljare för den valda kunden.
Ändra grupp 
Det här alternativet kan användas för att ändra en grupp för den valda kunden.
E-postkund 
Skicka ett e-postmeddelande till den valda kunden. E-postinställningar är tillgängliga från 
sidan Andra i Alternativ.
Telefonkund  
Ring den valda kunden med Express Talk. Läs mer om Express Talk på 
nch.com.au/talk/index.html .
Hitta kund 
Välj det här alternativet om du vill öppna fönstret Sök kund. Härifrån anger du ett 
kundnamn, en säljare eller ett telefonnummer som du vill söka efter för att hitta det i listan.
Hitta nästa kund 
Välj det här alternativet om du vill hitta nästa kund i listan med den senaste termen som 
söktes efter, eller använd genvägen för att hitta nästa kund i listan.
Hantera kundgrupper 
När du skapar en kundprofil har du möjlighet att tilldela dem till en kundgrupp. Kundgrupper 
måste finnas innan kunderna kan tilldelas dem. Mer information finns i hjälpavsnittet 
Kundgrupper  i avsnittet skärmreferenser.
Importera kunder från CSV 
Om du har en befintlig lista över kunder i en csv-fil använder du det här alternativet för att 
importera deras information till kundlistan Expressfaktura. Observera att Expressfaktura inte 
importerar en kunds saldo. För att ange en kunds saldo kan du importera en lista med 
fakturor eller ange fältet "Ingående saldo" med knappen Redigera.
Importera kunder från Outlook  
Använd det här alternativet om du vill importera kundlistan från din Outlook-adressbok.
Importera kunder från andra företag  
Det här alternativet kan användas för att importera din kundlista från ett annat företag som 
har konfigurerats på Expressfaktura..
Exportera till CSV (för dokumentkoppling)  
Använd det här alternativet om du vill exportera kundlistan om du behöver använda den för 
dokumentkoppling.
Beräkna om kundsaldot 
Om du har uppdaterat en kundpost och inte ser ändringen som återspeglas i listan 
använder du det här alternativet för att beräkna om saldona.
Kuvert  
Expressfaktura kan skriva ut kuvert som är adresserade till en kund. Om du vill skapa 
kuvert för specifika kunder väljer du en kund i listan och öppnar sedan menyn Customer -> 
Envelope. Välj sedan någon av följande åtgärder på Kuvert-menyn: 
● Skriv ut - Skriv ut kuverten direkt till en skrivare. Du kan välja flera kunder för den här 

åtgärden.
● Förhandsgranska – Visa kuvertet som det skulle skrivas ut, men på datorns skärm i 

stället.
● Spara som PDF - Spara ett kuvert som en PDF-fil på datorn.
Stänga  
Använd det här alternativet om du vill stänga fönstret Kundlista.

Rapportmeny
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Förutom de funktioner som är tillgängliga i verktygsfältet erbjuder rapportmenyn också följande 
alternativ:

Spara som CSV  
Spara rapporten som en CSV-fil.

Fraktetikett
Om du vill skapa en fraktetikett för en kund använder du menyn Leveransetikett. Menyn 
Fraktetikett är inte tillgänglig när den nås via de nya faktura-, offert-, order- eller 
betalningsfönstren.

Förhandsversion av leveransetikett  
Öppna en förhandsgranskning av den valda kundens fraktetikett.
Etikett för utskriftsfrakt 
Skriv ut en kopia av den valda kundens fraktetikett.
Etikett för e-postleverans  
Skicka e-post till den valda kundens fraktetikett.
Etikett för faxleverans 
Faxa den valda kundens fraktetikett.
Spara som PDF 
Spara den valda kundens fraktetikett som en PDF-fil.
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Skärmreferenser - Listan Objekt
Använd den här skärmen för att hantera dina objekt. Du kan öppna listan Objekt från 
huvudskärmen, klicka på knappen Visa i verktygsfältet och välja Objekt. Här ser du en lista 
över alla artiklar som har angetts i Expressfaktura. 

Knappar i verktygsfält
Addera  

Klicka på den här knappen om du vill lägga till en ny artikelpost.
Ta bort 
Om du vill ta bort objektposter markerar du de objekt som du vill ta bort från listan och klickar 
på den här knappen.
Redigera  
Klicka på den här knappen om du vill redigera den markerade objektposten.
Skriv ut till  
Klicka på den här knappen om du vill skriva ut den markerade artikelposten.

Menyn Alternativ
Förutom alternativen i verktygsfältet innehåller Objekt-menyn också alternativ för följande:

Sök objekt 
Välj det här alternativet om du vill öppna fönstret Sök objekt. Härifrån anger du det artikelnamn 
du vill söka efter för att hitta det i listan.
Hitta nästa objekt 
Välj det här alternativet om du vill söka efter nästa objekt i listan med den senaste termen som 
söktes efter, eller använd genvägen F3 för att hitta nästa objekt i listan.
Importera artiklar från CSV 
Om du vill importera artiklar till Expressfaktura från en CSV-lista väljer du det här alternativet.
Importera artiklar från annat företag 
Om du vill importera artiklar från ett annat Expressfakturaföretag väljer du det här alternativet.
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Skärmreferenser - Förhandsgranska
I förhandsgranskningsfönstret visas varje sida i dokumentet så som det skrivs ut av skrivaren.
Redigera (om tillgängligt) 
Du kan redigera det här dokumentet genom att klicka på knappen Redigera.
Då stängs förhandsgranskningsfönstret och dialogrutan redigera faktura öppnas så att du kan 
ändra den aktuella posten.
Skriv ut (om tillgängligt)  
Du kan skriva ut dokumentet genom att klicka på knappen Skriv ut.
Då öppnas dialogrutan för skrivarval och inställningar där du kan välja vilka sidor i dokumentet 
som ska skrivas ut. 
E-post 
Du kan skicka det här dokumentet via e-post genom att klicka på knappen E-post.
Detta öppnar ett fönster för att ange mottagarens e-postadress(er) och ett valfritt meddelande, 
och skickar ett e-postmeddelande till den angivna adressen med dokumentet som en bifogad 
fil. 
Fax (om tillgängligt)  
Du kan faxa det här dokumentet genom att klicka på knappen Fax.
Då öppnas ett fönster för att ange önskat faxnummer och dokumentet faxas till det angivna 
numret. 
Spara PDF (om tillgängligt)  
Om du vill spara posten i PDF kan du göra det i knappen Spara PDF.
Detta öppnar ett filwebbläsarefönster och låter dig välja var du vill att PDF-filen ska sparas.
Ange återkommande (om tillgängligt) 
Om du vill spara den aktuella fakturan på en återkommande faktura kan du göra det via 
knappen Ange återkommande.
Då öppnas fönstret Återkommande fakturaschema så att du kan ange alternativ relaterade till 
en återkommande faktura.
Använd betalning (om tillgängligt) 
Om du vill tillämpa en betalning på den aktuella fakturan kan du göra det via knappen Använd 
betalning.
Detta öppnar fönstret Betalningsmetod för dig att ange betalningsläge och verifiera belopp som 
ska betalas.
Ange logotyp (om tillgänglig) 
Om du inte har ställt in företagslogotypen kan du göra det via knappen Ange logotyp.
Detta öppnar en dialogruta för filwebbläsare där du kan söka och välja din företagslogotyp.
Ta bort (om tillgängligt)  
Detta kommer att be dig bekräfta innan du tar bort fakturaposten.
Fakturalayout (om tillgänglig) 
Om du vill tillämpa vissa anpassningar på fakturan kan du göra det via knappen Fakturalayout.
Då öppnas sidan Fakturaformat i ditt Alternativ fönster.
Föregående och Nästa (om tillgängligt) 
Använd knapparna Föregående och Nästa om du vill visa varje sida i dokumentet när det finns 
mer än en sida att skriva ut. 
Stänga  
Knappen Stäng stänger fönstret. 
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Skärmreferenser - Ange nytt gruppnamn
Använd den här dialogrutan om du vill redigera kundens gruppnamn. 
Ange nytt gruppnamn 
Ange ett nytt gruppnamn som ska ersätta det aktuella gruppnamnet.
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Skärmreferenser - Lista över säljare
Använd den här skärmen för att hantera dina säljare. Här ser du en lista över alla säljare som 
Expressfaktura är medveten om. 
Addera  
Klicka på den här knappen om du vill lägga till en ny säljarpost.
Ta bort 
Om du vill ta bort säljarposter väljer du den säljare som du vill ta bort från listan och klickar på 
den här knappen.
Redigera  
Klicka på den här knappen om du vill redigera den valda säljarposten.
Hitta säljare  
Använd den här dialogrutan om du vill söka efter önskad säljare i listan. Du kan söka efter 
namn.
Hitta nästa säljare  
Kommandona Hitta säljare och Hitta nästa säljare arbetar tillsammans. Alternativet att använda 
Sök nästa säljare visas när du har använt Sök säljare. Hitta nästa säljare Hittar nästa säljare 
med samma sökvillkor som du angav i Sök säljare.
När du använder Sök nästa säljare, när du har bläddrat igenom alla säljare med matchande 
sökvillkor från Sök säljare, kommer ett popup-fönster att meddela att "Ingen mer säljare som 
matchar '(SÖKKRITERIER)" kan hittas."
Not: Om du tar bort sökvillkoren från textrutan i Sök säljare och klickar på OK kan ett 
popup-fönster meddela Ingen matchning Det gick inte att hitta någon matchande. Funktionen 
Sök nästa säljare kommer nu att vara nedtonad och omarkerad. Funktionen Sök nästa säljare 
blir tillgänglig igen när du har använt Sök säljare.
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Skärmreferenser - Lista över kreditfakturor
Använd den här skärmen för att hantera dina kreditfakturor. Här ser du en lista över alla 
kreditfakturor som Expressfaktura har fått. 
Du kan förfina innehållet i den här listan med hjälp av de interaktiva filterkontrollerna under 
huvudknappfältet. Du kan använda väljaren Period för att filtrera de listade kreditfakturor efter 
datum, och datumväljarna Start och Slut kan användas för att finjustera datumperioden. 
Kundväljaren kan också användas för att ytterligare begränsa valet av kreditfakturor till en viss 
kund. 
Välj (endast tillgängligt i fönstren Ny kreditfaktura och fakturor)  
Använd den valda kreditfakturan på ett kundkonto (om den kommer från fakturalistan) eller välj 
den som utkast till kreditfaktura (om den kommer från det nya kreditfakturafönstret).
Nytt (om tillgängligt) 
Klicka på den här knappen om du vill skapa en ny kreditfaktura.
Ta bort (om tillgängligt)  
Om du vill ta bort kreditfakturor markerar du de kreditfakturor som du vill ta bort från listan och 
klickar på den här knappen.
Redigera (om tillgängligt) 
Klicka på den här knappen om du vill redigera den markerade kreditfakturan. Detta gäller 
endast en kreditfaktura i taget. Redigering är inte tillåten för att redan tillämpa kreditfakturor.
Ansök (om tillgängligt) 
Klicka på den här knappen om du vill använda den valda kreditfakturan på en befintlig faktura.
Ångra kredit (om tillgängligt) 
Klicka på den här knappen om du vill ångra den kredit som tillämpas på fakturor från den valda 
kreditfakturan.
Hitta kreditfaktura  
Använd den här dialogrutan om du vill söka efter önskad kreditfaktura i listan. Du kan söka 
efter datum, kreditfaktura-ID-nummer, faktura-ID-nummer eller kund.
Hitta nästa kreditfaktura  
Kommandona Hitta kreditfaktura och Hitta nästa kreditfaktura fungerar tillsammans. 
Alternativet att använda Sök nästa kreditfaktura visas när du har använt Sök kreditfaktura. 
Hitta nästa kreditfaktura hittar du nästa kreditfaktura med samma sökkriterier som du angav i 
Sök kreditfaktura.
När du använder Sök nästa kreditfaktura, när du har bläddrat igenom alla kreditfakturor med 
matchande sökkriterier från Sök kreditfaktura, kommer ett popup-fönster att meddela att "Inga 
fler kreditfakturor som matchar '(SÖKKRITERIER)' kan hittas."
Not: Om du tar bort sökvillkoren från textrutan i Sök kreditfaktura och klickar på OK kan ett 
popup-fönster meddela Ingen matchning kan hittas.. Funktionen Sök nästa kreditfaktura 
kommer nu att vara nedtonad och omarkerad. Funktionen Hitta nästa kreditfaktura blir 
tillgänglig igen när du har använt Hitta kreditfaktura.
Förhandsvisning 
Klicka på den här knappen om du vill se hur kreditfakturan kommer att visas när den skrivs ut, 
sparas som ett PDF-dokument eller e-postas till en kund.
Trycka 
Klicka på den här knappen om du vill skriva ut de markerade kreditfakturor.
E-post 
Använd den här knappen om du vill skicka en eller flera valda kreditfakturor som 
PDF-dokument till en mottagare via e-post. Du kommer att bli ombedd att ange en 
e-postadress.
Fax 
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Använd den här knappen om du vill skicka en eller flera valda kreditfakturor till en mottagare 
via fax. Du kommer att bli ombedd att ange ett faxnummer.
Spara  
Klicka på den här knappen om du vill spara de markerade kreditanteckningarna som en PDF-fil 
på datorn.
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Skärmreferenser - Välj kreditfakturalista
Använd den här skärmen om du vill välja en kreditfaktura. Här ser du en lista över alla 
kreditfakturor som Expressfaktura har fått. 
Du kan förfina innehållet i den här listan med hjälp av de interaktiva filterkontrollerna under 
huvudknappfältet. Du kan använda väljaren Period för att filtrera de listade kreditfakturor efter 
datum, och datumväljarna Start och Slut kan användas för att finjustera datumperioden. 
Kundväljaren kan också användas för att ytterligare begränsa valet av kreditfakturor till en viss 
kund. 
Utvald  
Klicka på den här knappen om du vill välja den markerade kreditfakturan.

129



Skärmreferenser - Ny kreditfaktura
Dialogrutan Ny kreditfaktura är där en ny kreditfaktura skapas. Om du vill öppna den här 
dialogrutan klickar du på Ny kreditfaktura  på fakturamenyn.
Fyll i informationen för kreditfakturan.
Skapa från  
Om du vill skapa en ny kreditfaktura från en tidigare faktura, eller kreditfaktura, väljer du typen 
på listrutan för att öppna fakturalistan eller skriva kreditfakturor. Klicka på fakturan eller 
kreditfakturan du behöver och klicka sedan på Välj för att fylla i informationen på den nya 
kreditfakturan.
Kund för kreditfaktura  
Skriv antingen kundens namn eller använd släppmenyn för att välja en tidigare kund. Om du 
lägger till en ny kund i det här fältet skapas en post för kunden, som du kan fylla i senare med 
deras kontaktuppgifter från kundlistan.
Kundadress  
Ange kundadressen.
Datum 
Välj kreditfakturadatumet.
Säljare 
Ange säljaren för den här kreditfakturan eller välj en säljare på släppmenyn.
Faktura  
I det här fältet visas den faktura som kreditfakturan har tillämpats på.
Skatt 
Välj ett särskilt momsalternativ t.ex. om detta är en speciell kund som är momsbefriad (till 
exempel en utländsk kund).
Kreditfakturaartiklar 
Det här är listan över artiklar på kreditfakturan. Klicka på knappen Lägg till för att lägga till ett 
nytt objekt och klicka sedan i cellerna Objekt eller Beskrivning för att komma åt en 
rullgardinsmeny där du kan markera ett objekt eller skriva namnet på ett nytt objekt. Nya objekt 
läggs automatiskt till i objektlistan. Ändra kvantitets- eller enhetsvärdet genom att skriva in ett 
nytt värde. Ta bort ett objekt genom att klicka på det röda "X" till höger om artikelposten.
Listrubriker för objekt 
Texten i objektlistehuvudets text kan ändras genom att markera fördefinierad text eller ange en 
anpassad text. Du kan också ändra ordningen på kolumnerna så att den passar dina 
affärsbehov. 
● Fördefinierade texter  Markera en fördefinierad text om du vill använda den på det 

aktuella kolumnhuvudet.
● Ändra kolumnrubriktext ... 

Markera det här alternativet om du vill ange en anpassad text för det aktuella 
kolumnhuvudet.

● Ändra ordning på kolumner ... 
Välj det här alternativet om du vill ordna ordning på kolumnerna. Observera att kolumnerna 
är ordnade från vänster till höger.

Lägg till rabatt  Klicka på knappen Lägg till rabatt  om du vill använda en rabatt antingen på 
alla artiklar eller på en radartikel. Mer information om rabatter finns i hjälpavsnittet 
Använd rabatt.
Kommentarer  
Dessa anteckningar skrivs ut längst ned på kreditfakturan.
Privata kommentarer  
Det här är endast sedlar för internt bruk som inte skrivs ut på kreditfakturan.
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Total
Det här är moms och totalvisning. Om du tycker att momsberäkningen är felaktig, se fliken 
Skatt i Alternativ.
Rekord  
Klicka på den här knappen för att bara spela in eller spara kreditfakturan som ett utkast. Om du 
vill spela in och skriva ut, e-post eller fax klickar du på neddragningslistan och väljer en åtgärd. 
Du kan också välja att spara och förhandsgranska vilket gör att du kan skriva ut, e-posta eller 
faxa kreditfakturan utan att spela in den.
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Skärmreferenser - Fraktetikett
Använd den här dialogrutan om du vill ange leveransinstruktioner som ska skrivas ut på en 
fraktetikett. 
Ange leveransinstruktioner  
Ange en instruktion som ska skrivas ut på en fraktetikett.
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Skärmreferenser - Ändra kundgrupp
Använd den här dialogrutan om du vill ändra gruppmedlemskapet för en kund. 
Välj Ny kundgrupp.  
Välj en kundgrupp i listrutan.
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Skärmreferenser - Ändra säljare
Använd den här dialogrutan om du vill ändra den säljare som är associerad med en kund. 
Välj Ny säljare.  
Välj en säljare i listrutan.
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Skärmreferenser - Ange nytt kolumnnamn
Använd den här dialogrutan om du vill redigera kolumnnamnet. 
Ange nytt kolumnnamn 
Ange ett nytt kolumnnamn som ska ersätta det aktuella kolumnnamnet.
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Skärmreferenser - Återbetalning
I fönstret Expressfakturaåterbetalningar kan du lägga till, ta bort eller redigera återbetalningar. 
Om du vill utfärda en återbetalning öppnar du först listan Återbetalningar genom att klicka på 
Visa och välja Återbetalningar och väljer sedan knappen Lägg till i verktygsfältet. 
Återbetalning 
Datum:  
Ange det datum då återbetalningen utfärdades (inte datumet för fakturan).
Kund:  
Välj kunden på den nedrullningsbara menyn.
Belopp:  
Ange det belopp som ska återbetalas.
Metod: 
Välj metod för återbetalning.
Referensnummer:  
Ange ett referensnummer som kan användas för att associera med fakturor eller betalningar.
Uppdatera Express-konton:  
Kontrollera detta om du vill uppdatera kontoinformation i Express-kontoprogramvaran.
Debitera kunden via online kreditkortsgateway:  
Kontrollera detta om du vill debitera kunden med kreditkortet. Du måste ha angett 
betalningskontot i Alternativ på fliken Kreditkortsgatewayer och angett kundens anpassade 
kreditkortsinformation i deras kundlista.
Fakturor 
En lista över fakturor som har betalningar som tillämpas på dem och som kan återbetalas. 
Redigera beloppen för återbetalning här.
Rekord  
Klicka på den här knappen för att spela in återbetalningen. Om du vill välja åtgärden (Spela in 
och skriv ut) klickar du på neddragningslistan.
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Skärmreferenser - Söka efter nyckelsträng
Använd den här dialogrutan om du vill söka efter önskad sträng i listan. Öppna den här 
dialogrutan genom att trycka Ctrl+F  i listfönstret. 
Ange söktermen här  
Ange önskat sökord i textrutan nedan för att hitta matchande data i listfönstret.
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Skärmreferenser - Auktorisera kontoinställningar
Auktorisera kontoinställningar
Logga in:
Ange ett inloggnings-ID som du har fått från Authorize.Net
Transaktionsnyckel:
Ange en transaktionsnyckel som du har hämtat från Authorize.Net
Url till gateway:
Ange Authorize.Net gateway. Det bör vara https://secure.authorize.net/gateway/transact.dll för 
ett normalt konto eller https://test.authorize.net/gateway/transact.dll för ett testkonto.
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Skärmreferenser - Inställningar för Eway-konto
Inställningar för Eway-konto
KundID:
Ange ett kund-ID som du har fått från Eway.
Url till gateway:
Gå in i Eway-gatewayen. Typiska webbadresser 
https://www.eway.com.au/gateway_cvn/xmltest/testpage.asp för ett testkonto och 
https://www.eway.com.au/gateway_cvn/xmlpayment.asp för ett live-konto.
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Skärmreferenser - PayPal kontoinställningar för 
Payflow Pro
PayPal kontoinställningar (Payflow Pro / PayPal Payments Pro)
Kompanjon:
Ange PayPal partner (vanligtvis PayPal). Använd samma autentiseringsuppgifter som du skulle 
använda för att logga in för att https://manager.paypal.com.
Inloggning för handlare:
Ange din handelsinloggning
Användare:
Vanligtvis är detta detsamma som handlarinloggningen
Lösenord:
Ange lösenordet till ditt PayPal handelskonto
Detta är ett testkonto (se hjälp)
Kontrollera detta om du vill använda testläge i stället för att köra livetransaktioner. Om du vill 
använda testläget kan du behöva skapa ett sandlådekonto på https://sandbox.paypal.com och 
sedan ange din sandbox-e-postadress på http://manager.paypal.com under 
Serviceinställningar -> värdbaserade kassasidor -> installationsprogrammet. (Källa: 
https://www.paypalobjects.com/webstatic/en_US/developer/docs/pdf/payflowgateway_guide.pdf
19 juli 2013 s. 50)
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Skärmreferenser - PayPal kontoinställningar
PayPal konto
ANVÄNDARNAMN FÖR API:
Ange ett API-användarnamn som du har fått från PayPal
API-lösenord:
Ange ett API-lösenord som du har fått från PayPal
Url till gateway:
Ange PayPal gateway. Vanligtvis https://api-3t.paypal.com/nvp
API-autentiseringsuppgifter
SSL på klientsidan
Välj det här alternativet om du använder ett certifikat.
3-tokenautentisering
Välj det här alternativet om du använder en signatur.
Underskrift:
Signatur för 3-tokenautentisering
Certifikatlösenord:
Lösenord för certifikatfilen för SSL på klientsidan
Fullständig filsökväg för certifikatfil för SSL på klientsidan.
Testa anslutning
Klicka här om du vill kontrollera anslutningen till gatewayen med hjälp av de angivna 
autentiseringsuppgifterna.
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Skärmreferenser - Kontoinställningar
Om du använder en DLL-fil för kreditkortsgateway från tredje part anger du den fullständiga 
URL-kodade inloggningssträngen här.
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Skärmreferenser - Information om export till EDI
Med den här dialogrutan kan du ange data som behövs för att skicka EDI-dokument. 
Kvalificerare för avsändare
Avsändarkvalificerare och identifierare måste unikt identifiera dig som leverantör.
Kvalificerare för mottagare
Mottagarens kvalificerare och identifierare måste unikt identifiera en mottagare av fakturor.
Ansökningskoder
Programavsändare och mottagarkoder måste unikt identifiera avsändaren och mottagaren av 
fakturorna. Samma som avsändaridentifierare respektive mottagar-ID-kvalificerare.
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Skärmreferenser - Lägg till objekt
Kvantitet:
Ange antalet artiklar.
Artikelkod:
Ange eller välj den unika korta koden för det objekt som du vill lägga till eller redigera.
Beskrivning:
Ange den fullständiga beskrivning som du vill ska visas när du skriver ut.
Skatt:
Välj den skattesats som gäller. Om du bara ser Ingen kan du behöva konfigurera 
skattealternativen (Alternativ från huvudfönstret och klicka sedan på fliken Skatt).
Jämförpris:
Ange a-priset för artikeln.
Rabatt:
Ange rabatten för artikeln.
Artiklar i lager: 
Visa lagret av objektet.
Varningskvantitet:
Visa varningskvantiteten för artikeln.
Spara ändringar i det här objektet
Markera den här kontrollen om du vill spara ändringar i den aktuella artikeln.
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Skärmreferenser - Användarkonto
Varje webbgränssnittskonto identifieras av sin e-postadress. Om du vill konfigurera eller 
redigera ett användarkonto klickar du på Alternativ isverktygsfältet klickar du på Webbåtkoms
t  fliken och klicka på fliken Addera  om du vill konfigurera ett nytt 
användarkonto, eller välja ett befintligt användarkonto och klicka på Redigera  knapp. 
Visningsnamn:
Ange användarnamnet. Detta används för visningsändamål på fliken Webbåtkomst.
E-postadress:
Detta används för att unikt identifiera användaren. Användaren kommer att ange sin e-post när 
de loggar in på webbgränssnittet. E-postadressen används också av användaren för att 
återställa ett förlorat eller glömt lösenord.
Lösenord:
Ange lösenordet för den här användaren. Användaren använder det här lösenordet för att 
logga in på webbgränssnittet. De kan ändra sitt lösenord i webbgränssnittet genom att klicka 
på länken Ändra lösenord under Åtgärder i höger sidofält.
Lösenord igen:
Ange lösenordet för den här användaren igen för att kontrollera att det har angetts korrekt.
Konto aktiverat
Markera det här alternativet om du vill aktivera kontot. Om kontot är inaktiverat kan 
användaren inte komma åt webbgränssnittet.
Användarprivilegier
Administratör
Om du markerar det här alternativet kan den här användaren ändra andra användares 
inställningar och lägga till/redigera/ta bort transaktioner.
Användare
Om du markerar det här alternativet kan den här användaren lägga till/redigera/ta bort 
transaktioner.
Åskådare
Om du markerar det här alternativet kan den här användaren visa transaktioner, men det 
tillåter dem inte att lägga till/redigera/ta bort transaktioner.
Organisationer
Det här är listan över organisationer som användaren kan komma åt. Listan innehåller alla 
företag som har konfigurerats via programmet. Användare med administratörsbehörighet får 
komma åt alla organisationer.
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Skärmreferenser - Säkerhetskopiera data
Det är viktigt att du säkerhetskopierar dina data regelbundet om något går fel. Välj ett av 
alternativen nedan. 
Alternativ för säkerhetskopiering
Säkerhetskopiera till en nätverksmapp
Detta är ett bra alternativ om du arbetar på ett kontor. Be nätverksadministratören att skapa en 
säker mapp på den delade servern. Markera den här mappen och klicka på 
Säkerhetskopiering. Hela programmappen kopieras till den mappen. Om något går fel (som en 
hårddiskkrasch) kopierar du bara tillbaka mappen och allt kommer att återställas.
Säkerhetskopiera till en CD eller DVD med Express Burn
Välj det här alternativet om du vill bränna alla data på skiva med Express Burn. Se 
www.nch.com.au/burn för att lära dig mer om Express Burn.
Säkerhetskopiera till en flyttbar enhet
Som ett alternativ använd det här alternativet för att säkerhetskopiera till en extern 
USB-hårddisk eller USB-nyckelblixtenhet. Överväg att använda MEO för att kryptera filerna om 
du använder flyttbara media.
Schema för säkerhetskopiering
Säkerhetskopieringen kan schemaläggas att köras vid samma tid varje dag. 
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Skärmreferenser - Återställa data
Återställ data från en schemalagd eller manuell säkerhetskopiering. 
Återställa schemalagd säkerhetskopiering
Välj det här alternativet om du vill återställa från en säkerhetskopia som skapats av 
säkerhetskopierings schemaläggaren.
Återställningspunkt:
Välj en återställningspunkt i listan över säkerhetskopior.
Återställa manuell säkerhetskopiering
Välj det här alternativet om du vill välja en katalog där du säkerhetskopierade data manuellt.
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Skärmreferenser - Faxinställningar
Om du vill skicka fax behöver du en elektronisk gateway för att skicka direkt från datorn med 
hjälp av e-postprotokoll. Klicka på länken rekommenderade gateways för mer information.
Gateway-domän (efter @):
Om du vill skicka fax måste du ange gatewaydomänen (det vill säga delen efter @). Om du till 
exempel vill skicka ett fax till [FaxNumber]@yourfaxco.com ange yourfaxco.com som domän.
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Skärmreferenser - Faxnummer
Ange telefonnumret som faxet ska skickas till.
Kom ihåg det här faxnumret
Markera Kom ihåg det här faxnumret för att spara numret för användning i framtiden.
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Skärmreferenser - E-postadress
Ange den e-postadress som du vill skicka till. Detta måste vara den fullständiga 
e-postadressen, t.ex. tom.jones@example.net . Om du vill skicka till flera e-postadresser 
separerar du varje adress med ett kommatecken.Om du har problem med att skicka ett 
e-postmeddelande finns på den här sidan.
Kom ihåg den här e-postadressen
Om det här alternativet är tillgängligt markerar du Spara detta som e-post .... för att spara 
e-postadressen för användning i framtiden.
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Skärmreferenser - Förhandsgranska
I förhandsgranskningsfönstret visas varje sida i dokumentet så som det skrivs ut av skrivaren. 
Skriv ut (om tillgängligt)  
Du kan skriva ut dokumentet genom att klicka på knappen Skriv ut.
Då öppnas dialogrutan för skrivarval och inställningar där du kan välja vilka sidor i dokumentet 
som ska skrivas ut. 
Föregående och nästa  
Använd knapparna Föregående och Nästa om du vill visa varje sida i dokumentet när det finns 
mer än en sida att skriva ut. 
Stänga  
Knappen Stäng stänger fönstret. 
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Skärmreferenser - Kundutdrag
Med dialogrutan Kundutdrag kan du välja flera kunder att generera utdrag för inom en viss 
tidsperiod. Det finns fem metoder för att generera utdrag: skriva ut, skriva ut 
förhandsgranskning, e-post, fax eller spara som PDF. Den metod du väljer gäller för varje kund 
som valts i listan. 
Kundfilter
Kontrollera alla
Markera den här rutan om du vill markera eller avmarkera alla kunder
Välj kunder:
Det här är listan över de kunder som Expressfaktura genererar utdrag för.
Sortera efter datum
Om den här kryssrutan är markerad sorteras fakturorna på utdrag efter datum i stället för 
fakturanummer.
Välj period
Använd månad eller äldsta förfallomånad automatiskt
Om det här alternativet är markerat blir datumet det tidigare i den här månaden (om mer än 
halvvägs), förra månaden eller en månad före det äldsta förfallodatumet för fakturan.
Ange utdragsperiod
Om det här alternativet är markerat kan du uttryckligen ange fakturans period.
Startdatum:
Ange det datum (inklusive) från vilket transaktioner visas på utdrag eller välj startdatum från 
kalenderikonen.
Slutdatum:
Ange det datum (inklusive) till vilket transaktioner visas på utdrag eller välj slutdatumet från 
kalenderikonen.
Trycka
Markera det här alternativet om du vill skriva ut de markerade satserna.
Förhandsgranska
Markera det här alternativet om du vill visa en förhandsgranskning av de markerade satserna.
E-post
Markera det här alternativet om du vill skicka de utdrag som valts till en e-postadress.
Fax
Markera det här alternativet om du vill skicka de markerade utdragen via fax.
Spara som PDF
Markera det här alternativet om du vill spara en kopia av de utdrag som valts som 
PDF-dokument.
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Skärmreferenser - Utdragsperiod
I dialogrutan Utdragsperiod kan du välja en tidsperiod för att generera ett kundutdrag. Den här 
dialogrutan öppnas när en kund väljs från Kundlista och knappen Uttalande klickas i 
verktygsfältet. 
Använd månad eller äldsta förfallomånad automatiskt
Om det här alternativet är markerat blir datumet det tidigare i den här månaden (om det är mer 
än halvvägs), förra månaden eller en månad före det äldsta förfallodatumet för fakturan.
Ange utdragsperiod
Om det här alternativet har angetts kan du uttryckligen ange fakturaperioden.
Startdatum:
Ange det datum (inklusive) från vilket transaktioner visas i utdraget.
Slutdatum:
Ange det datum (inklusive) till vilket transaktioner visas på utdraget.
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Skärmreferenser - Textattribut
I det här fönstret justerar du textinställningarna för ett textblock på fakturan, vilket är ett 
alternativ som är tillgängligt från sidan Alternativ ~ Fakturaformat.
Teckensnitt:
Markera teckensnittsytan för texten.
Storlek:
Välj teckenstorlek för texten.
Stil:
Markera om texten ska vara fet eller kursiverad.
Färg:
Markera en ny textfärg genom att klicka i färgrutan.
Justering:
Markera höger, mitten eller vänster justering för texten.
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Skärmreferenser - Skattesats
Dialogrutan Skattesats är där nya skattesatsuppgifter för fakturaberäkning kan anges eller 
befintliga skatteränteuppgifter kan redigeras. Öppna dialogrutan Skattesats genom att öppna 
dialogrutan Alternativ, klicka på fliken Skatt och klicka på Addera  för att skapa en ny 
skattesats, eller välj en befintlig skattesats och klicka på Redigera  för att redigera 
skattesatsinformation. 
Skattenamn:
Ange skattenamnet. Detta används för visningsändamål.
Enkel skattesats (%):
Detta är den kurs som ska användas för fakturaberäkningar.
Kombinerad skattesats:
Välj det här alternativet om du vill använda flera skattesatser för fakturaberäkningar.
Compounding så att hastighet 2 tillämpas efter kurs 1
Detta alternativ tillämpar skattesatserna sekventiellt, så att den andra skattesatsen gäller för 
den beskattade delsumman. Om den här rutan lämnas omarkerad tillämpas båda 
skattesatserna på delsumman före skatt.
Visa noll procent
Aktivera den här kryssrutan om du vill skriva ut noll procents skattesatser. Gäller endast i EU 
och Storbritannien.
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Skärmreferenser - Dialogrutan Färgväljare
Dialogrutan Färgväljare  
Färgväljaren är uppdelad i flera delar, med flera sätt att välja en färg: 
Justera färg visuellt 

Den övre halvan av dialogrutan består av 2 färgade rutor, en som låter dig välja vilken punkt 
som helst i en 256 x 256 kvadrat och den andra som fungerar som en lång skjutreglage. 
Vilka färger som visas i dessa två rutor beror på vilken alternativknapp som är vald (se 
nedan), men i alla fall kommer skjutreglagets position att ändra de färger som finns 
tillgängliga i den fyrkantiga rutan. Vilken punkt som väljs i den fyrkantiga rutan är den valda 
färgen. 

Justera med RGB eller HSV 
Under den fyrkantiga rutan finns en serie med 6 alternativ (1 vardera för nyans, mättnad, 
värde, rött, grönt och blått) som var och en innehåller en alternativknapp, en skjutreglage 
och en upp-ner-nummerkontroll. Om en av de 3 HSV-alternativknapparna är markerad 
representeras det värdet av det visuella skjutreglaget (se ovan) medan de andra två 
värdena är axlarna i den fyrkantiga färgrutan. Kontrollerna fungerar på samma sätt om en 
av RGB-alternativknapparna är markerad. Du kan också justera dessa värden med 
skjutreglagen bredvid etiketterna, samt upp/ned-kontrollerna bredvid skjutreglagen. Alla 
justeringar av dessa värden uppdaterar de visuella kontrollerna och alla justeringar av 
dessa visuella kontroller uppdaterar dessa värden. 

Vald färg  
Den valda färgen visas till höger om RGB- och HSV-kontrollerna. Rutan delas diagonalt, 
med det övre vänstra avsnittet märkt Nytt (färgen du skapar) och det nedre högra avsnittet 
märkt Aktuellt (den färg som redan finns och fortsätter att väljas om du Avbryter 
dialogrutan). Under det är Hex-värdet för den valda färgen (du kan också ange ett giltigt 
hex-värde där för att uppdatera den valda färgen). Det finns en pipettknapp till höger om 
den valda färgen som låter dig ställa in den valda färgen genom att prova var som helst på 
skrivbordet. 

Användardefinierad färgpalett 
Längst ner i dialogrutan hittar du en serie med 12 färgade rektanglar tillsammans med en 
knapp med titeln Set to Swatch. Dessa består av den användardefinierade färgpaletten och 
låter dig skapa och spara (dessa kommer att finnas kvar även när Express Invoice är 
stängd) dina egna anpassade färger. Om du vill ange en färgrutas färg väljer du först den 
färgrutan genom att klicka på den. Välj sedan önskad färg och klicka slutligen på Ställ in på 
Swatch knapp. Du kan sedan ladda någon av de sparade färgerna genom att helt enkelt 
klicka på den färgrutan. 
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Skärmreferenser - Flera valutor
En enda installation av Expressfaktura kan hantera många valutor. De körs som om de var helt 
olika installationer. Varje enskild inställning kan ändras för varje installation. Varje installation 
har egna kunder, artiklar, betalningar och naturligtvis fakturor. 
Lägg till ny valuta 
Om du vill lägga till en ny valuta på menyn väljer du Faktura -> Flera valutor. Klicka sedan på 
Lägg till ny valuta. När du har klickat på Lägg till ny valuta körs dialogrutan Valuta. 
Ändra valuta  
Om du vill ändra en befintlig valuta från menyn väljer du Faktura -> Flera valutor. Välj sedan 
behovsvaluta och klicka på Ändra valuta. När du har klickat på Ändra valuta körs dialogrutan 
Valuta. 
Ta bort valuta 
Använd knappen Ta bort valuta för att ta bort den valda valutan och all information, till exempel 
fakturor, kunder, betalningar. 
Välj valuta 
Använd knappen Välj för att välja en valuta. 
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Skärmreferenser - Lägg till/ändra valuta
I fönstret Ändra valuta kan du ändra valutasymbol, namn, ordning och siffror för det valda 
företaget. 
Valutasymbol:
Ange valutasymbolen. Till exempel: $
Valutanamn:
Ange valutanamnet. Till exempel: Dollar
Valutaordning:
Välj visningsordning för valutasymbolen. Före eller efter ett belopp.
Valutasiffror:
Välj antalet siffror efter decimalkommat som du vill använda i belopp.
Decimaltecken:
Ange det tecken som du vill använda för att separera decimaler. Till exempel:.
Tusentals separator:
Ange det tecken som du vill använda för att separera tusentals. Till exempel:
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Skärmreferenser - Använd rabatt
Fast fast platt rabatt på hela
Välj det här alternativet om du vill lägga till ett fast belopp som rabatt på hela fakturan (offert, 
kreditfaktura, kontantförsäljning, order).
Fast procentuell rabatt till hela
Välj det här alternativet om du vill lägga till en procentbaserad rabatt på hela fakturan (offert, 
kreditfaktura, kontantförsäljning, order). För närvarande måste den här typen av rabatt läggas 
till efter alla andra artiklar för att kunna beräkna beloppet korrekt.
Använda rad-för-rad-rabatter på specifika artiklar
Välj det här alternativet om du vill aktivera rabattkolumnen för varje artikel på fakturan (offert, 
kreditfaktura, kontantförsäljning, order). Radartikelrabatter måste anges i procent.
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Skärmreferenser - Betalning
I fönstret Expressfakturabetalningar kan du lägga till, ta bort eller redigera mottagna 
betalningar. Om du vill tillämpa en ny betalning klickar du på Betalningar  från 
huvudverktygsfältet eller tryck på Ctrl+Y. Om du vill redigera en befintlig betalning öppnar du 
först listan Betalningar genom att klicka på Visa och välja Betalningar, väljer sedan den 
betalning du behöver redigera och klickar på Redigera  i verktygsfältet. 
Kundbetalning
Datum:
Ange det datum då betalningen togs emot (inte datumet för fakturan).
Kund:
Välj kunden på rullgardinsmenyn eller ange en ny kund med kundknappen till höger om 
rullgardinsmenyn.
Belopp:
Om du har valt en kund fylls det här fältet automatiskt med kundens kontosaldo. Om 
betalningen inte matchar det här numret anger du det exakta beloppet som betalats.
Metod:
Välj hur betalningen gjordes.
Referensnummer:
Ange referensnumret. Lämna det här fältet tomt om du debiterar med kreditkort online; 
referensnumret genereras automatiskt efter framgången. Om du inte debiterar med kreditkort 
är det valfritt att ange ett referensnummer, men kan hjälpa dig att behålla mjuka referenser 
mellan betalningar och fakturor. 
Uppdatera Express-konton
Kontrollera detta om du vill uppdatera kontoinformation i Express-kontoprogramvaran. 
Debitera kunden via kreditkortsgateway online
Kontrollera detta om du vill debitera kunden med kreditkortet. Du måste ha angett 
betalningskontot i Alternativ på fliken Kreditkortsgatewayer och angett kundens anpassade 
kreditkortsinformation i deras kundlista.
Fakturor
Detta är det totala återstående beloppet som inte har tillämpats på några fakturor.
Visa betalda fakturor
Kontrollera detta om du vill visa betalda fakturor i fakturalistevyn.
Rekord  
Klicka på den här knappen för att spela in betalningen. Om du vill välja åtgärden (Spela in och 
skriv ut) klickar du på neddragningslistan.
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Skärmreferenser - Återbetalning
I fönstret Expressfakturaåterbetalning kan du lägga till eller redigera återbetalningar . Om du 
vill tillämpa en ny återbetalning öppnar du listan Återbetalningar genom att klicka på Visa - 
Återbetalningar och sedan Ny  i verktygsfältet. Om du vill redigera en befintlig återbetalning 
öppnar du listan Återbetalningar, väljer den återbetalning du behöver redigera och klickar på R
edigera  i verktygsfältet. 
Återbetalning av kunder
Datum:
Ange det datum då betalningen togs emot (inte datumet för fakturan).
Kund:
Välj kunden på rullgardinsmenyn eller ange en ny kund med kundknappen till höger om 
rullgardinsmenyn.
Belopp:
Om du har valt en kund fylls det här fältet automatiskt med kundens kontosaldo. Om 
betalningen inte matchar det här numret anger du det exakta beloppet som betalats.
Metod:
Välj hur återbetalningen gjordes.
Referensnummer:
Ange referensnumret. Lämna det här fältet tomt om du debiterar med kreditkort online; 
referensnumret genereras automatiskt efter framgången. Om du inte debiterar med kreditkort 
är det valfritt att ange ett referensnummer, men kan hjälpa dig att behålla mjuka referenser 
mellan återbetalningar och fakturor. 
Rekord  
Klicka på den här knappen för att spela in återbetalningen. Om du vill välja åtgärden (Spela in 
och skriv ut) klickar du på neddragningslistan.
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Skärmreferenser - Återbetalningar och returer
Dialogrutan Återbetalningar och returer. Återbetalningar kan betalas till kunderna med ett 
negativt saldo. För att justera saldot för kunderna med ett positivt saldo är alternativen: a) 
redigera en befintlig kunds faktura, b) utfärda en kreditfaktura för kunden.
Välj kund
Listan över kunder. Endast kunder med fakturor under de senaste 12 månaderna listas.
Justera faktura
Redigera fakturorna för den valda kunden.
Utfärda kreditfaktura
Utfärda kreditfaktura för den valda kunden.
Betala kundåterbetalningen
Öppna nytt återbetalningsfönster och ange beloppet för återbetalning av kunden.
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Skärmreferenser - Använda kreditfaktura
I fönstret Använd kreditfaktura kan du använda en kunds kreditfakturor på deras förfallna 
fakturor. Välj en kreditfaktura i listan för att läsa in informationen, eller så kan du klicka på 
knappen till höger för att öppna fönstret Kreditfakturalista, där du kan välja bland befintliga 
kreditfakturor eller skapa en ny. När du har valt en kreditfaktura fylls listan Fakturor med alla 
fakturor som tilldelats kunden. Ange det belopp som du vill använda mot varje faktura i 
kolumnen Tillämpad. Den här kolumnen fylls automatiskt i med hjälp av beloppet för den 
kreditfaktura du har valt. 
Kreditfaktura
Datum:
Ange datum för kreditfakturaansökan (inte datumet för fakturan).
Kreditfaktura:
Välj kreditfakturan på pulldown-menyn. Du kan använda knapparna till höger om det här fältet 
för att titta på listan över kreditfakturor och redigera den valda kreditfakturan.
Kund:
Kunden för den valda kreditfakturan. Det här fältet fylls i automatiskt när du har valt en 
kreditfaktura som ska tillämpas. De angivna fakturorna är för den här specifika kunden.
Belopp:
Det här fältet fylls automatiskt när du har valt en kreditfaktura som ska tillämpas.
Uppdatera Express-konton
Kontrollera detta om du vill uppdatera kontoinformation i Express-kontoprogramvaran.
Fakturor
Ej tillämpat återstående belopp:
Detta är det totala beloppet som ännu inte har tillämpats på några fakturor.
Visa betalda fakturor
Kontrollera detta om du vill visa betalda fakturor i fakturalistevyn.
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Skärmreferenser - Säljare
Information om säljare
Namn:
Ange säljarens namn.
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Skärmreferenser - Leveransutdrag
Ange utfärdat datum, mottagarens namn och mottagarens adress för leveransutdrag 
Mottagarens namn:
Ange mottagarens namn.
Leveransadresser:
Ange mottagarens adress.
Utfärdat datum:
Ange det utfärdade datumet
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Skärmreferenser - Välj datum
Välj datum
För rapporter som visar data för en enda dag, till exempel balansräkningen, måste du välja 
datum för rapporten. Tillgängliga alternativ för fast period är idag, igår, slutet av förra månaden 
eller slutet av förra året. Du kan också välja Välj på menyn och sedan ange ett visst datum 
genom att ange det i fältet Datum eller välja datum i kalendern. 
Datum:
Ange datum eller klicka på kalenderknappen för att visa en datumväljare.
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Skärmreferenser - Välj period för rapporten
Välj period
För rapporter som visar data över en tidsperiod, till exempel fakturarapporten, rapporten 
Säljare eller kassaflödesrapporten, måste du ange vilka datum rapporten ska sträcka sig över. 

Startdatum:
Ange det datum (inklusive) som perioden ska börja från. Klicka på nedpilen om du vill visa en 
kalender från vilken startdatumet kan väljas.
Slutdatum:
Ange det datum (inklusive) som perioden ska sluta på. Klicka på nedpilen om du vill visa en 
kalender från vilken slutdatumet kan väljas.
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Skärmreferenser - Välj perioder för rapporten
För rapporter som jämför data för två tidsperioder, till exempel rapporten 
Resultaträkningsanalys, måste du ange vilka datum rapporten ska sträcka sig över. 
Denna period
Välj den första perioden för rapporten. Tillgängliga val av fast period är idag, denna månad 
eller förra månaden, detta kvartal eller sista kvartal, i år eller förra året, detta räkenskapsår eller 
sista räkenskapsår. Du kan också välja Välj på släppmenyn och sedan ange ett Startdatum 
och slutdatum i fälten för rapportens första period. 
Startdatum:
Ange det datum (inklusive) som perioden ska börja från. Klicka på nedpilen om du vill visa en 
kalender från vilken startdatumet kan väljas.
Slutdatum:
Ange det datum (inklusive) som perioden ska sluta på. Klicka på nedpilen om du vill visa en 
kalender från vilken slutdatumet kan väljas.
Föregående period
Välj den andra perioden för rapporten. Tillgängliga val av fast period är idag, denna månad 
eller förra månaden, detta kvartal eller sista kvartal, i år eller förra året, detta räkenskapsår eller 
sista räkenskapsår. Du kan också välja Välj på släppmenyn och sedan ange ett Startdatum 
och slutdatum i fälten för rapportens första period. 
Startdatum:
Ange det datum (inklusive) som perioden ska börja från. Klicka på nedpilen om du vill visa en 
kalender från vilken startdatumet kan väljas.
Slutdatum:
Ange det datum (inklusive) som perioden ska sluta på. Klicka på nedpilen om du vill visa en 
kalender från vilken slutdatumet kan väljas.
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Skärmreferenser - Välj rapportvärde att sortera 
efter
Använd listan Sortera efter kolumn för att markera den kolumn som rapporten ska sorteras 
med. Detta beror på att rapporten genereras och ett standardval väljs för varje rapport.
Använd alternativknapparna för att välja i vilken riktning rapporten ska sorteras: Stigande (från 
låg till hög) eller Fallande (från hög till låg).
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Skärmreferenser - Välj Period med Sortera för 
rapporten
Välj period
Välj perioden för rapporten på släppmenyn. Tillgängliga val av fast period är: idag, denna 
månad, förra månaden, detta kvartal, sista kvartalet, i år, förra året, detta räkenskapsår och 
sista räkenskapsåret. Du kan också välja Välj på släppmenyn och sedan ange ett Startdatum 
och slutdatum i fälten för rapportperioden.Startdatum:
Ange det datum (inklusive) som perioden ska börja från. Klicka på nedpilen om du vill visa en 
kalender från vilken startdatumet kan väljas.
Slutdatum:
Ange det datum (inklusive) som perioden ska sluta på. Klicka på nedpilen om du vill visa en 
kalender från vilken slutdatumet kan väljas.
Rapportsortering
Använd listan Sortera efter kolumn för att markera den kolumn som rapporten ska sorteras 
med. Detta beror på att rapporten genereras och ett standardval väljs för varje rapport.
Använd alternativknapparna för att välja i vilken riktning rapporten ska sorteras: Stigande (från 
låg till hög) eller Fallande (från hög till låg).
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Skärmreferenser - Välj period och kunder för 
rapporten
Välj period
Välj perioden för rapporten på släppmenyn. Tillgängliga val av fast period är: idag, denna 
månad, förra månaden, detta kvartal, sista kvartalet, i år, förra året, detta räkenskapsår och 
sista räkenskapsåret. Du kan också välja Välj på släppmenyn och sedan ange ett Startdatum 
och slutdatum i fälten för rapportperioden.Startdatum:
Ange det datum (inklusive) som perioden ska börja från. Klicka på nedpilen om du vill visa en 
kalender från vilken startdatumet kan väljas.
Slutdatum:
Ange det datum (inklusive) som perioden ska sluta på. Klicka på nedpilen om du vill visa en 
kalender från vilken slutdatumet kan väljas.
Rapportsortering
Använd listan Sortera efter kolumn för att markera den kolumn som rapporten ska sorteras 
med. Detta beror på att rapporten genereras och ett standardval väljs för varje rapport.
Använd alternativknapparna för att välja i vilken riktning rapporten ska sorteras: Stigande (från 
låg till hög) eller Fallande (från hög till låg).
Kundfilter
Kontrollera alla
Markera den här rutan om du vill markera eller avmarkera alla kunder
Välj kund:
Det här är listan över de kunder som du behöver för att generera rapporter.
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Skärmreferenser - Rapportperiod
Generera rapport för period
Välj period:
Välj perioden för rapporten. Tillgängliga alternativ för fast period är den aktuella månaden, 
föregående månad, innevarande kalenderår och det senaste kalenderåret. Du kan också välja 
Välj och sedan ange valfritt anpassat startdatum och slutdatum som du vill ha i rutorna nedan 
för rapportperioden.
Startdatum:
Ange det datum (inklusive) rapportperioden som ska börja från. Om du klickar på nedpilen 
visas en kalender från vilken startdatumet för rapporten kan väljas.
Slutdatum:
Ange det datum (inklusive) som rapportperioden ska sluta på. Om du klickar på nedpilen visas 
en kalender från vilken slutdatumet för rapporten kan väljas.
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Skärmreferenser - Rapportera artiklar per kund
Generera rapport för artiklar per kund
Välj kund:
Välj kund för rapporten.
Välj period:
Välj perioden för rapporten. Tillgängliga alternativ för fast period är den aktuella månaden, 
föregående månad, innevarande kalenderår eller det senaste kalenderåret. Du kan också välja 
Välj och sedan ange valfritt startdatum och slutdatum som du vill i rutorna nedan för 
rapportperioden.
Startdatum:
Ange det datum (inklusive) rapportperioden som ska börja från. Om du klickar på nedpilen 
visas en kalender från vilken startdatumet för rapporten kan väljas.
Slutdatum:
Ange det datum (inklusive) som rapportperioden ska sluta på. Om du klickar på nedpilen visas 
en kalender från vilken slutdatumet för rapporten kan väljas.
Rapportsortering
Använd listan Sortera efter kolumn för att markera den kolumn som rapporten ska sorteras 
med. Detta beror på att rapporten genereras och ett standardval väljs för varje rapport.
Använd alternativknapparna för att välja i vilken riktning rapporten ska sorteras: Stigande (från 
låg till hög) eller Fallande (från hög till låg).

173



Skärmreferenser - Rapportera åldersreskontra
Rapportsortering
Använd listan Sortera efter kolumn för att markera den kolumn som rapporten ska sorteras 
med. Detta beror på att rapporten genereras och ett standardval väljs för varje rapport.
Använd alternativknapparna för att välja i vilken riktning rapporten ska sorteras: Stigande (från 
låg till hög) eller Fallande (från hög till låg).
Kundfilter
Kontrollera alla
Markera den här rutan om du vill markera eller avmarkera alla kunder
Välj kund:
Det här är listan över de kunder som du vill generera rapporter.
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Skärmreferenser - Rapportera kundförsäljning
Generera rapport för kundförsäljning
Välj Alla
Markera den här rutan om du vill markera eller avmarkera alla kunder
Välj kund:
Det här är listan över de kunder som du behöver för att generera rapporter.
Välj period:
Välj perioden för rapporten. Tillgängliga alternativ för fast period är den aktuella månaden, 
föregående månad, innevarande kalenderår eller det senaste kalenderåret. Du kan också välja 
Välj och sedan ange valfritt startdatum och slutdatum som du vill i rutorna nedan för 
rapportperioden.
Startdatum:
Ange det datum (inklusive) rapportperioden som ska börja från. Om du klickar på nedpilen 
visas en kalender från vilken startdatumet för rapporten kan väljas.
Slutdatum:
Ange det datum (inklusive) som rapportperioden ska sluta på. Om du klickar på nedpilen visas 
en kalender från vilken slutdatumet för rapporten kan väljas.
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Skärmreferenser - Välj period för rapporten
Välj period
För rapporter som visar data över en tidsperiod och ett alternativ för att välja en 
rapportundertyp, till exempel momsrapporten (periodisering och kassabas), måste du ange 
vilka datum rapporten ska sträcka sig över. Välj perioden för rapporten på släppmenyn. 
Tillgängliga val av fast period är idag, denna månad eller förra månaden, detta kvartal eller 
sista kvartal, i år eller förra året, detta räkenskapsår eller sista räkenskapsår. Du kan också 
välja Välj på släppmenyn och sedan ange ett Startdatum och slutdatum i fälten för 
rapportperioden. En pulldown-lista för rapporttyp tillhandahålls också. 
Startdatum:
Ange det datum (inklusive) som perioden ska börja från. Klicka på nedpilen om du vill visa en 
kalender från vilken startdatumet kan väljas.
Slutdatum:
Ange det datum (inklusive) som perioden ska sluta på. Klicka på nedpilen om du vill visa en 
kalender från vilken slutdatumet kan väljas.

176



Skärmreferenser - Återkommande fakturaschema
Startdatum:
Ange det datum då fakturan först ska genereras.
Intervall:
Välj hur ofta fakturorna ska utfärdas.
Handling:
Välj den åtgärd som ska göras efter att fakturan har registrerats.
Ersätt strängen %period% i valfri beskrivning med datum
Det är ibland användbart att skriva ut den faktiska perioden på fakturan till kunden för att 
förklara vilken period fakturan är för. När det här alternativet är markerat ska texten %period%  
I fältet Beskrivning ersätts med datumet för fakturans faktiska period. 
Uppdatera priserna på alla artiklar som har ändrats
Om detta är markerat, när en återkommande faktura registreras, kommer den att kontrollera 
om artikelpriset har ändrats. Om den har det kommer fakturapriserna att uppdateras.
Debitera kunden automatiskt med kreditkort
Om detta är markerat och betalningsmetoden är kreditkort debiteras kunden automatiskt med 
kreditkort vid varje fakturaintervall.
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Skärmreferenser - Återkommande orderschema
Startdatum:
Ange det datum då ordern först ska genereras.
Intervall:
Välj hur ofta beställningarna ska utfärdas.
Handling:
Välj den åtgärd som ska göras efter att ordern har registrerats.
Ersätt strängen %period% i valfri beskrivning med datum
Det är ibland användbart att skriva ut den faktiska perioden på ordern till kunden för att förklara 
vilken period ordern är för. När det här alternativet är markerat ska texten %period%  I fältet 
Beskrivning ersätts med datumet för den faktiska perioden för ordern. 
Uppdatera priserna på alla artiklar som har ändrats
Om detta är markerat, när en återkommande order registreras, kommer den att kontrollera om 
artikelpriset har ändrats. Om den har det kommer orderpriserna att uppdateras.
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Skärmreferenser - Flera företag
En enda installation av Expressfaktura kan hantera många företag. De körs som om de var 
helt olika installationer. Varje enskild inställning kan ändras för varje företag. Varje företag har 
egna kunder, artiklar, betalningar och naturligtvis fakturor. 
Lägg till företag 
Om du vill lägga till ett företag på menyn väljer du Faktura -> flera företag. Klicka sedan på 
Lägg till. När du har klickat på Lägg till körs startguiden. 
Ta bort företag  
Använd knappen Ta bort företag för att ta bort det markerade företaget. 
Välj Företag 
Använd knappen Välj för att välja företag. 
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Skärmreferenser - Nytt objekt
Artikelkod:
Ange en unik kort (men minnesvärd) kod för det här objektet.
Artikelbeskrivning:
Ange den fullständiga beskrivningen av objektet.
Enhetsvärde:
Detta är priset på en av artikeln.
Kvantitet:
Ange artikelns kvantitet.
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Skärmreferenser - Betala med kontanter
Förfallet belopp:
I det här fältet visas förfallna belopp
Ändra förfallen:
Ändringsvärde visar ändringsbelopp när du anger betalt belopp
Kontanter:
Ange ett belopp som betalats av en kund
Skriva ut kvitto
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut ett kvitto

181



Skärmreferenser - Betala med kreditkort
Kreditkortsinformation
Kortnummer:
Ange kundens kreditkortsnummer.
Kortverifieringsnummer:
Ange kundens verifieringsnummer för kreditkort.
Förfallomånad:
Ange kundens kreditkort Förfallomånad.
Utgångsdatum:
Ange kundens kreditkorts förfalloår.
Kortinnehavarens namn:
Ange kreditkortsinnehavarens namn.
Faktureringsadress (valfritt)
Kundnamn:
Ange namnet på kundens företag.
Faktureringsadress:
Ange kundens faktureringsadress.
Förfallet belopp:
I det här fältet visas det totala belopp som kunden förfaller.
Skriva ut kvitto
Markera den här rutan om du vill skriva ut en kopia av kvittot.
Konfigurera betalningsgateway
Klicka här om du vill skapa en kreditkortsgateway.
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Skärmreferenser - Betala efter check
Kontrollera nummer:
Ange kontrollnummer.
Förfallet belopp:
I det här fältet visas förfallna belopp.
Skriva ut kvitto
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut ett kvitto.
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Skärmreferenser - Välj betalningsmetod
Betalningsmetod
Kontanter
Betala med kontanter
Check
betala med check, behöver checknummer
Kontrollera nummer:
ange kontrollnumret
Kreditkort
Välj alternativet Kreditkort om kunden betalar med kreditkort. Kortinformationen fylls iförst med 
hjälp av den information som lagras i kundposten och eventuella ändringar av den här 
informationen sparas tillbaka till kundposten. En kreditkortsgateway måste också konfigureras 
(finns på fliken Kreditkortsgateway i Alternativ). 
Debitera kunden via kreditkortsgateway online
Markera det här alternativet om du vill debitera kunden med kreditkort via en online 
kreditkortsgateway. För att betalningen ska kunna bearbetas måste du ha konfigurerat en 
kreditkortsgateway (finns på fliken Kreditkortsgateway i betalningsalternativ).
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Skärmreferenser - E-post till många
Skicka e-post till
Skicka allt till den här e-postadressen
Skicka alla data till en angiven e-postadress.
Skicka till kundens e-postadress
Skicka data till kundens e-postadresspost.Om kunden inte har någon e-postadress
Fråga efter e-postadressen
Det här alternativet kommer att be om en e-postadress från användaren.
Hoppa över kund
Skicka inte när ingen e-postadress angavs.
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Skärmreferenser - Välj kund
Kund:
Ange kundens namn.
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Skärmreferenser - Kör automatiska utdrag
Välj lämplig metod för automatiska utdrag att köra. 
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Skärmreferenser - Importera artiklar från annat 
företag
Med dialogrutan Importera objekt från andra företag kan du kopiera objekt från andra företag 
till den aktuella. 
Företag
Lista över företag. Välj det företag där du vill importera data från. 
Objekt
Lista över objekt. Markera de objekt som du vill kopiera. 
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Skärmreferenser - Importera kunder från andra 
företag
Med dialogrutan Importera kunder från andra företag kan du kopiera kunder från andra företag 
till den aktuella. 
Företag
Lista över företag. Välj det företag där du vill importera data från. 
Kunder
Lista över kunder. Välj de kunder som du vill kopiera. 
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Skärmreferenser - Logg över fakturaposter
I den här dialogrutan visas loggarna för den valda posten. Den visar information om posten har 
skickats via e-post, skrivits ut eller faxats. Klicka på SaveAs om du vill dumpa loggarna i en 
loggfil. Klicka på Skriv ut om du vill skriva ut loggarna. 
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Skärmreferenser - E-postadress
Ange den e-postadress som du vill skicka till. Detta måste vara den fullständiga 
e-postadressen, t.ex. tom.jones@example.net . Om du vill skicka till flera e-postadresser 
separerar du varje adress med ett kommatecken. För problem med att skicka ett 
e-postmeddelande, se den här sidan.  

Kom ihåg den här e-postadressen
Om det här alternativet är tillgängligt markerar du Spara det här e-postmeddelandet .... för att 
spara e-postadressen för användning i framtiden. 

Bifoga eller inkludera faktura
Du kan välja om fakturan ska bifogas e-postmeddelandet som en PDF-fil eller inkludera den i 
e-postmeddelandet som ett HTML-dokument. 
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Skärmreferenser - E-postadress - Betalning
Ange den e-postadress som du vill skicka till. Detta måste vara den fullständiga 
e-postadressen, t.ex. tom.jones@example.net . Om du vill skicka till flera e-postadresser 
separerar du varje adress med ett kommatecken. För problem med att skicka ett 
e-postmeddelande, se den här sidan.  

Kom ihåg den här e-postadressen
Om det här alternativet är tillgängligt markerar du Spara det här e-postmeddelandet .... för att 
spara e-postadressen för användning i framtiden. 

Bifoga eller inkludera betalning
Du kan välja om betalningen ska bifogas e-postmeddelandet som en PDF-fil eller inkludera 
den i e-postmeddelandet som ett HTML-dokument. 
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Skärmreferenser - E-postadress - Återbetalning
Ange den e-postadress som du vill skicka till. Detta måste vara den fullständiga 
e-postadressen, t.ex. tom.jones@example.net . Om du vill skicka till flera e-postadresser 
separerar du varje adress med ett kommatecken. För problem med att skicka ett 
e-postmeddelande, se den här sidan.  

Kom ihåg den här e-postadressen
Om det här alternativet är tillgängligt markerar du Spara det här e-postmeddelandet .... för att 
spara e-postadressen för användning i framtiden. 

Bifoga eller inkludera återbetalning
Du kan välja om du vill ha återbetalningen kopplad till e-postmeddelandet som en PDF-fil eller 
om den ska inkluderas i e-postmeddelandet som ett HTML-dokument. 
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Skärmreferenser - Kolumnordning
Med fönstret Kolumnorder kan du ändra orderordningen För fakturaartikellistan. 
Innehåller listan över tillgängliga kolumnrubriker (ordnade från vänster till höger).
Flytta uppåt
Flytta kolumnhuvudet till en högre ordning.
Flytta nedåt
Flytta kolumnhuvudet till en lägre ordning.
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Skärmreferenser - Kund ~ Kund
Kundnamn:
Ange kundens företagsnamn.
Kontaktperson:
Ange det fullständiga namnet på den person du har att göra med.
Kontakta förnamn:
Detta är förnamnet på den person du hanterar eller hur du tilltalar dem.
Adress:
Ange kundens faktureringsadress. Om kunden har en annan leveransadress kan du ange den 
på fliken Annan.
Använda postadress som leveransadress
Markera den här rutan om du vill använda kundens faktureringsadress som leveransadress.
Momsregistreringsnummer:
Kundens momsregistreringsnummer
Telefon (primär):
Ange kundens primära telefonnummer.
Telefon (alternativ):
Ange kundens alternativa telefonnummer.
Fax:
Ange kundens faxnummer.
E-post:
Den här e-postadressen är den som används för att skicka fakturor via e-post om e-post är 
den föredragna metoden.
Ytterligare utskriven information:
Ange eventuell ytterligare information som ska skrivas ut på fakturor, till exempel ABN.
Den här kunden är aktiv
Markera den här rutan om du vill visa att kunden för närvarande är aktiv.
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Skärmreferenser - Kund ~ Kreditkort
Kortnummer:
Ange kundens kreditkortsnummer.
Kortverifieringsnummer:
Ange kundens verifieringsnummer för kreditkort.
Korttyp:
Välj kundens kreditkortstyp.
Förfallomånad:
Ange kundens kreditkort Förfallomånad.
Utgångsdatum:
Ange kundens kreditkorts förfalloår.
Kortinnehavarens förnamn:
Ange kreditkortsinnehavarens förnamn.
Kortinnehavarens efternamn:
Ange kreditkortsinnehavarens efternamn.
Valutatyp:
Välj den valutatyp som kunden ska betala. Detta arbete endast för PayPal, för auktorisera 
valutatypen är alltid USD.
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Skärmreferenser - Kund ~ Annan
Leveransadress:
Om kundens önskade leveransadress skiljer sig från faktureringsadressen anger du den här. 
Om leveransadressen är densamma som faktureringsadressen klickar du på kryssrutan 
Använd postadress som faktureringsadress på sidan Kund.
Föredrar fakturor genom att:
Välj den metod som ska användas av Expressfaktura för att skicka fakturor till den här kunden 
när nya återkommande fakturor genereras.
Ange skattebefrielse för den här kunden
Kontrollera detta om du inte vill tillämpa skatter på någon transaktion för den här kunden.
Betalningsvillkor:
Välj de betalningsvillkor som ska visas som standard på en faktura som skapats för den här 
kunden.
Säljare:
Det här är namnet på den säljare som ska väljas som standard när en faktura skapas för den 
här kunden.
Kundanteckningar:
Dessa anteckningar är endast för internt bruk. De kan till exempel användas för att ange 
kundhistorik eller särskilda villkor.
Kundgrupp:
Välj den grupp som den här kunden tillhör. Om du vill hantera kundgrupper använder du 
knappen till höger om fältet Kundgrupp.
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Skärmreferenser - Kund ~ Information
Ingående balans:
En kunds ingående saldo används som startbelopp för att beräkna deras förfallna saldo.
Förfallet saldo:
Detta är det aktuella totala saldot som ska betalas för kunden.
Äldsta förfallodatumet:
Detta är förfallodatumet för kundens äldsta faktura.
Senaste faktura:
Det här är det datum då den senaste fakturan för kunden skapades.
Fakturor
Sök fakturor
Klicka på den här knappen för att söka efter alla fakturor som tillhör den här kunden.
Det här är listan över fakturor som tillhör kunden. Om du vill visa en faktura dubbelklickar du på 
den.
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Skärmreferenser - Sak ~ Sak
På fliken Objekt i dialogrutan Objekt kan ett nytt objekt läggas till i systemet eller så kan ett 
befintligt objekt redigeras. Öppna fliken Objekt för att ange ett nytt objekt genom att klicka på L
ägga till nytt objekt  länk från vänster sidofält på huvudskärmen. Öppna fliken Objekt för att 
redigera ett befintligt objekt genom att hitta objektet i listan Objekt, markera objektet och klicka 
på Redigera  i verktygsfältet. 
Artikelkod:
Ange en unik, kort (men minnesvärd) kod för det här objektet. Detta visas inte på fakturan.
Artikelbeskrivning:
Ange den fullständiga beskrivning som du vill visa på fakturan.
A-värde (pris eller pris):
Detta är priset för en enhet av artikeln.
Skatt:
Välj den skattesats som gäller för artikeln. Om det enda tillgängliga alternativet är Ingen kan du 
behöva konfigurera skattealternativen (Alternativ från huvudfönstret och sedan klicka på fliken 
Skatt).
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Skärmreferenser - Sak ~ Inventarieförteckning
På fliken Lager i dialogrutan Artikel finns lagerinformationen för en ny eller befintlig artikel som 
kan läggas till eller redigeras. Öppna fliken Lager för att ange en ny artikel genom att klicka på 

 länk från vänster sidofält på huvudskärmen för att öppna dialogrutan 
Objekt och sedan klicka på fliken Lager. Öppna fliken Artikel om du vill redigera en befintlig 
artikels lagerinformation genom att hitta artikeln i listan Artiklar, markera artikeln, klicka på Redi
gera  i verktygsfältet och sedan klicka på fliken Lager i dialogrutan Artikel. 
Hantera lagerlagernivåerna
Markera detta om du vill hantera lagernivåerna. När den här rutan är markerad kan du med 
Expressfaktura ange önskade lagernivåer och varna dig när nivåerna faller under önskad 
kvantitet.
Aktuell kvantitet:
Det här är den aktuella kvantiteten av den artikel du har till hands.
Idealisk mängd:
Detta är den perfekta kvantiteten av den artikel du vill ha till hands.
Varningskvantitet:
Det här är artikelns varningskvantitet.
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Skärmreferenser - Guiden Ny valuta ~ Ange en 
valuta
Med valutasidan kan du lägga till valutasymbol, namn, ordning och siffror för det valda 
företaget. 
Valutasymbol:
Ange valutasymbolen. Till exempel: $
Valutanamn:
Ange valutanamnet. Till exempel: Dollar
Valutaordning:
Välj visningsordning för valutasymbolen. Före eller efter ett belopp.
Valutasiffror:
Välj antalet siffror efter decimalkommat som du vill använda i belopp.
Decimaltecken:
Ange det tecken som du vill använda för att separera decimaler. Till exempel:.
Tusentals separator:
Ange det tecken som du vill använda för att separera tusentals. Till exempel:
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Skärmreferenser - Snabbstartsguiden för 
Expressfaktura ~ Snabbstart: Välj ditt land
I fönstret Nationella inställningar kan du ange vilket land du bor i och ange 
standardskattesatserna för det landet. Om ditt land är Kanada har du också möjlighet att ställa 
in din provins. 
Välj ditt land:
Välj det land där ditt företag finns.
Välj din provins:
Välj den provins där ditt företag finns.
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Skärmreferenser - Snabbstartsguiden för 
Expressfaktura ~ Snabbstartsguiden för 
Expressfaktura
I fönstret Nationella inställningar kan du välja regionspecifika symboler, måttenhet och andra 
format för ditt företag. 
Valutasymbol:
Detta är symbolen som används för pengar i ditt land, till exempel $.
Valutanamn:
Detta är namnet som används för pengar i ditt land. Till exempel dollar eller pund.
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Skärmreferenser - Guiden Konfigurera 
webbåtkomst för Expressfaktura ~ Konfigurera 
webbåtkomst
Guiden Webbåtkomst vägleder dig genom stegen för att konfigurera Webbåtkomst så att du 
kan komma åt Express Invoice från en webbläsare, för en mängd olika användningsområden: 
på en annan dator, från en annan plats eller av en annan användare på en annan dator. 
Om du inte har konfigurerat webbåtkomst ännu kan du hitta en länk i sidofältet där det står 
Konfigurera webbåtkomst.
Vill du konfigurera Webbåtkomst nu?
Konfigurera fjärråtkomst från det lokala nätverket/internet.
Välj det första alternativet om du vill att guiden ska hjälpa dig att konfigurera Webbåtkomst.
Nej, tillåt inte fjärråtkomst.
Välj det andra alternativet om du vill avsluta web access-konfigurerat.
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Skärmreferenser - Guiden Konfigurera 
webbåtkomst för Expressfaktura ~ Webbåtkomst 
för användarkonto
Webbkonto
Visningsnamn:
Ange användarens namn. Detta används för visningsändamål.
E-postadress:
Detta används för att unikt identifiera användaren. Användaren kommer att använda sin 
e-postadress som kontonamn, för att logga in på webbgränssnittet och om de förlorar sitt 
lösenord.
Lösenord:
Ange lösenordet för den här användaren. Användaren kommer att använda detta för att logga 
in på webbgränssnittet.
Lösenord igen:
Ange lösenordet för den här användaren igen för att kontrollera att det har angetts korrekt.
Konto aktiverat
Markera det här alternativet för att aktivera kontot och för att ge användaren åtkomst till 
webbgränssnittet.
Användarprivilegier
Administratör
Om du markerar det här alternativet kan den här användaren ändra andra användares 
inställningar och lägga till/redigera/ta bort transaktioner.
Användare
Om du markerar det här alternativet kan den här användaren lägga till/redigera/ta bort 
transaktioner.
Åskådare
Om du markerar det här alternativet kan den här användaren visa transaktioner, men det 
tillåter dem inte att lägga till/redigera/ta bort transaktioner.
Organisationer
Det här är listan över organisationer som användaren kan komma åt. Som standard får 
administratörer åtkomst till alla organisationer.
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Skärmreferenser - Guiden Konfigurera 
webbåtkomst för Expressfaktura ~ Välj 
webbåtkomsttyp
Lokal åtkomst – Få åtkomst till dina data inifrån det lokala nätverket.
Välj det här alternativet om du bara ska komma åt Expressfaktura från samma nätverk, inte 
från fjärrplatser via Internet. Observera att du fortfarande kommer att använda en webbläsare 
för att komma åt Express Invoice med det här alternativet.
Offentlig åtkomst – Få åtkomst till data var som helst med en webbläsare.
Välj det här alternativet om du behöver komma åt expressfaktura från datorer eller enheter på 
avlägsna platser eller om de inte finns i samma nätverk.
Cloud Access - Ett enkelt men långsammare alternativ till alternativet Offentlig åtkomst.
Välj det här alternativet om du har problem med att konfigurera Offentlig åtkomst. Cloud 
Access kan vara långsammare än de andra alternativen, men kräver mycket mindre 
ansträngning från din sida för att konfigurera.
Åtkomststatus
Åtkomststatusen visar eventuella fel som är associerade med anslutningstypen eller meddelar 
dig om du är korrekt konfigurerad för Webbåtkomst. Om du ser fel bör statusen ge tips för att 
åtgärda felen. Be nätverksadministratören om hjälp med att konfigurera systemet.
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