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Elektronisk fakturahantering 
 

Vad är Elektronisk fakturahantering? 
 

Elektronisk fakturahantering – som förkortas EFH – 
är en tilläggsfunktion i MONITOR som tillhandahåller 
systemstöd för att scanna in och elektroniskt 
hantera företagets leverantörsfakturor. Hela flödet 
från inscanning, ankomstregistrering, elektronisk 
attestrunda, definitivbokning samt återsökning 
rationaliseras med hjälp av denna funktion. 

 

 
Vilka är fördelarna? 
 

Funktionen är helt integrerad med MONITOR och inga externa komponenter eller 
programvaror behöver därför installeras. Detta innebär också en stor fördel för användarna 
som får möjlighet att arbeta i ett redan känt gränssnitt. 
 
Med MONITOR EFH slipper man jaga runt efter pappersfakturor att attestera eller leta reda 
på gamla fakturor i ett dammigt arkiv. Allt finns tillgängligt direkt på skärmen. 
Ekonomifunktionen på företaget har därigenom fullständig kontroll över var fakturorna 
befinner sig. Skulle fakturorna närma sig förfallodatum kan systemet automatiskt skicka 
fakturan vidare eller skicka en påminnelse via e-post. Besparingspotentialen blir dessutom 
större om de olika attestanterna är geografiskt spridda på olika kontor. 
 
 

Hur fungerar det? 
 

Efter att fakturorna har scannats in görs en manuell registrering av fakturauppgifterna. En 
attestrunda kan sedan föreslås utifrån en fördefinierad attestlista och fakturan skickas sedan 
direkt till den första attestanten. Attestanten får då ett meddelande på skärmen och kan 
direkt bli länkad till attestrutinen. Attestering kan göras både av omkostnadsfakturor och 
fakturor med inköpsorder, allt i en och samma funktion! Vid behov kan man även lägga 
elektroniska meddelanden på fakturan som finns synliga för övriga på företaget. När den sista 
attestanten behandlat fakturan går den vidare till definitivbokningen. De justeringar som 
gjorts på fakturan under attestrundan gällande kontering och pris blir automatiskt inlästa i 
definitivbokningen och behöver bara godkännas för att fakturan ska vara färdigbehandlad för 
betalning. Eftersom alla fakturabilder arkiveras finns de tillgängliga i statistik, reskontralistor, 
huvudbok etc. för sökning och granskning i efterhand. 
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Beskrivning av flödet 
 

Scanna leverantörsfakturor 
Det första momentet 
innebär att man scannar in 
fakturorna. Detta görs i 
rutinen Scanna 
leverantörsfakturor i 
Leverantörsreskontran. 

 

De inscannade bilderna lagras som filer av typen TIFF till en fördefinierad inkorg. Om det finns 
en nätverksansluten maskin av modell kombinerad skrivare/fax/scanner på företaget kan man 
hoppa över detta moment i MONITOR och istället göra inscanningen via denna. MONITOR 
hanterar filer av typen TIFF och PDF. 

Ankomstregistrering – Fakturorna ankomstregistreras sedan via rutinen Registrera 
leverantörsfakturor. De inscannade fakturorna visas automatiskt intill registreringsbilden. Det 
går att fritt välja vilka personer som ska attestera fakturan, eller använda sig av fördefinierade 
attestlistor. 
 

 
 

Bevakning 
Det är möjligt att aktivera en 
bevakningsfunktion som innebär 
att systemet meddelar då 
användaren har fått en faktura 
att attestera. Bevakningen 
påminner sedan med jämna intervaller. 
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Attestering av fakturor – Godkännande och attest av faktura görs i rutinen Attestera 
leverantörsfakturor. Här visas bild på fakturan tillsammans med en konteringsruta där man 
kan kontera/attestera. Man kan också välja att t.ex. vidarebefordra faktura, ej godkänna den 
osv. 

 
Om en inköpsorder har preliminärkopplats till fakturan i samband med ankomstregistrering så 
visas även orderradsinformationen här. Med hjälp av stämpelfunktionen går det att lägga på 
en stämpel på fakturan. Denna stämpel fungerar som en annoteringslapp med ett färdigifyllt 
meddelande som man vill lämna på fakturan. När attestanten kontrollerat och godkänt 
fakturan visas ett meddelande för nästa person på attestlistan, att det finns 
leverantörsfakturor att behandla. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Som ett alternativ går det att attestera fakturorna via rutinen Registrera leverantörsfakturor. 
Vi har även programmet MONITOR Extern Attest som möjliggör attest av fakturor utan att 
behöva tillgång till MONITOR. 

 
Definitivbokning – När fakturorna kommit tillbaka från attestrundan så hamnar de under 
Definitivbokning i rutinen Registrera leverantörsfakturor. Eventuella konteringar som gjorts 
på attestrundan blir automatiskt inlästa men kan korrigeras innan fakturan slutgiltigt blir 
bokförd. 

 

Sökning av fakturor – Samtliga inscannade leverantörsfakturor finns tillgängliga för 
återsökning och granskning i många av de rapporter som går att ta ut i 
Leverantörsreskontran. 
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Via bl.a. rutinen Sökning leverantörsfakturor går det att söka på en mängd olika begrepp 
såsom leverantör, belopp, datum etc. Förutom detta finns bl.a. följande möjligheter och 
sökfunktioner: 
 
 Vilka fakturor är ute på attestrunda, vem har fakturan? 
 Hur länge har fakturan väntat på attest? 
 Vilka fakturor är färdigattesterade och redo för definitivbokning? 

 
 

Övrigt 
 

Extra dokumenttyper – Det går att registrera dokumenttyper som ska kunna läggas till som 
extra bild till en faktura. Exempel på detta kan vara inköpsorder, följesedel etc. som scannats 
in. Sådana dokument bifogas som en elektronisk bilaga till en faktura och går att se 
tillsammans med fakturan i MONITOR. 

 

Skicka faktura via e-post – I vissa lägen kan det vara bra att skicka iväg fakturan till någon 
person via e-post. Det kan t.ex. vara en person inom företaget eller någon extern mottagare, 
t.ex. leverantören som skickat fakturan. Man kommer åt denna e-postfunktion från samtliga 
rutiner där bilden av fakturan visas på skärmen, t.ex. vid attest av fakturor eller sökande i 
listor. 
 
Beloppsgränser – Det går att ange om en viss användare ska vara behörig att attestera upp till 
ett gränsbelopp. Beloppet gäller fakturabeloppet exklusive moms i systemvalutan. Om 
användaren godkänner/attesterar en faktura med ett högre belopp kommer fakturan 
automatiskt att sändas vidare till en överordnad chefsattestant. 
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Behörighet för granskning – En fakturabild kan granskas i efterhand (återsökas) från ett flertal 
olika rutiner och listor. Behörighetsnivån för att göra en sådan granskning kan ställas in per 
användare. Förutom att kunna granska samtliga leverantörers fakturor, går det att ställa in att 
enbart fakturor man själv varit med att attestera får granskas. Undantag från detta kan dock 
sättas per leverantör, t.ex. att man vill kunna se alla fakturor från alla fraktbolag, oavsett om 
personen ifråga attesterat fakturan eller inte. 

 

Arkivering till externt medium – Som ett tillägg till MONITOR Elektronisk fakturahantering 
finns en funktion för att lagra fakturaarkivet till ett externt medium, t.ex. till en DVD-skiva. 
Detta kan vara användbart då man vill skicka företagets fakturor till en extern part, t.ex. en 
revisor. Med fakturorna följer en fristående programvara som används för att söka i 
fakturaarkivet utan koppling till MONITOR. Arkiveringsfunktionen kan även vara användbar då 
fakturorna i EFH-databasen behöver flyttas till ett sidoordnat arkiv p.g.a. utrymmesskäl. 

 

Användarlicenser – Tilläggsfunktionen använder sig av så kallade flytande licenser. Detta 
innebär att det går att registrera ett obegränsat antal användare, men att bara X antal 
användare kan använda funktionen samtidigt. Vid inköp av denna tilläggsfunktion ingår ett 
antal licenser om 3, 5, 10 eller fler samtidiga användare. En licens används t.ex. då en 
användare scannar, registrerar, attesterar eller granskar fakturor på bildskärm. Då 
användaren stänger rutinen så "frisläpps" licensen för att kunna användas av annan 
användare. 

 

Krav på scanner 
 TWAIN-kompatibel scanner 
 Scanna till filer i formatet TIFF. Även PDF hanteras men vi rekommenderar TIFF. 
 Då inscanning sker utanför MONITOR (t.ex. då en nätverksansluten multifunktionsmaskin 

används) så ska det gå att ange innan inscanning hur många sidor det är per faktura. En fil 
ska nämligen alltid skapas per faktura. Om man t.ex. scannar in alla tresidiga fakturor i en 
bunt så ska det bli en fil för blad 1-3, en fil för blad 4-6 osv. 

 
 
 


