
   

    

            

MONITOR Webb - EFH   

Vad är webbaserad elektronisk fakturahantering? 
Elektronisk fakturahantering – som förkortas EFH – är en tilläggsfunktion i affärs-
systemet MONITOR som tillhandahåller systemstöd för att scanna in och hantera 
företagets leverantörsfakturor elektroniskt. 

Med MONITOR Webb - EFH, går det även hantera fakturorna på webben. Detta är ett 
användarvänligt system med många fördelar! 

Vilka är fördelarna? 
Elektronisk hantering av fakturor med MONITOR Webb - EFH gör att hanterings-
processen blir enkel, effektiv och säker. MONITOR Webb - EFH är helt integrerad med 
MONITOR affärssystem vilket gör den till en mycket kraftfull produkt för elektronisk 
fakturahantering. 

Om förutsättningarna finns, matchar systemet fakturorna per automatik. Det enda ni 
behöver göra är den slutgiltiga definitivbokningen. Ni kan även effektivisera flödet 
ytterligare genom att låta definitivbokningen ske automatiskt vid komplett matchning. 

Med MONITOR Webb - EFH kan ni välja om ni vill matcha fakturan på huvudnivå eller 
på huvud- och radnivå. Om differenser uppstår mellan en faktura och en inköpsorder 
kopplas fakturan enkelt till rätt inköpsorder, inleverans och artikel (om matchning på 
radnivå är vald).  

Hur fungerar MONITOR Webb - EFH?  
Efter att fakturan har scannats in och tolkats, importeras uppgifterna till MONITOR 
Webb - EFH. (Scanning och tolkning är inget som tillhandahålls av Monitor, utan det 
sker genom en valfri tredjepartslösning. Vi rekommenderar OptoSwedens lösning.)  
Matchning mot inköpsordern sker där per automatik på radnivå. Om systemet 
upptäcker avvikelser som är större än vad man angett i systeminställningar, skickas 
fakturan på attestrunda. Möjlighet finns att lägga upp undantag från 
systeminställningarna för specifika leverantörer. 

Om komplett matchning uppnåtts med hänsyn tagen till eventuella undantag och 
beloppsgränser kan fakturan gå direkt till definitivbokning. 

Om avvikelser finns skickar systemet i första hand fakturan till den leverantörs-
ansvarige, i andra hand till referensen på inköpsordern och i tredje hand till bolagets 
huvudattestant. Om inte någon av dessa kopplingar finns, görs en attestlista manuellt 
i MONITOR Webb - EFH. Det finns även möjlighet att under arbetets gång ändra 
attestlistan genom att lägga till eller ta bort attestanter. 



   

    

            

Attestanten får ärendet i inkorgen och kan därifrån klicka sig direkt till hanteringen av 
fakturan. De fakturor (omkostnadsfakturor) som saknar inköpsorder, går automatiskt 
till kontroll/attest. 

När den sista attestanten har behandlat fakturan går den vidare till definitivbokning. 
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 färdig för betalning. 

Beskrivning av flödet 

Inkorg 
I inkorgen visas alla aktuella ärenden med eventuella kommentarer. Här finns en 
hanteringsknapp som tar er till den åtgärd som behövs. 

 

Översikt över Inkorgen i MONITOR Webb – EFH. 

 

Koppling mot inköpsorder 
Kopplingen mot inköpsordern görs snabbt och enkelt och kan om ni önskar ske på 
radnivå. Med ett enkelt klick i den rödmarkerade boxen (längst ned till höger i 
nedanstående bild) kopplas den markerade fakturaraden till önskad inleverans. Här 
finns det möjlighet att dela upp inleveransrader för att kunna koppla fakturaraden till 
överrensstämmande belopp på inleveransraden. 

 

Koppling mot inköpsorder i MONITOR Webb - EFH. 

  



   

    

            

Attest av fakturor 
I attestrutinen finns konteringsrader där man kan kontera fakturan. När attestanten 
kontrollerat och godkänt fakturan skickas ett meddelande till nästa attestant för 
hantering. 

 

Under Lägg till ny konteringsrad görs konteringarna, dessa visas sedan under rubriken Konteringar. 

 

Definitivbokning 
Det finns möjlighet att låta definitivbokningen ske automatiskt vid komplett 
matchning. I annat fall ska fakturan definitivbokas efter att den har attesterats av 
samtliga personer i attestlistan. I definitivbokningen blir de konteringar som gjorts 
automatiskt inlästa, men de kan korrigeras innan fakturan blir slutgiltigt bokförd. 

 
Följ upp arbetet med hjälp av statistikrutinen 
I statistikrutinen kan ni se hur bra systemet fungerar. I vilken status fastnar fakturor 
oftast? Vilka leverantörers fakturor får vi arbeta mest med? Vilka leverantörers 
fakturor går bäst att arbeta med? Vad är genomloppstiden för en faktura? 
Statistikrutinen är ett bra verktyg för att utvärdera och se var förändringar behöver 
göras för att Webb – EFH-flödet ska fungera bättre. Med hjälp av dynamiska kontroller 
har man möjlighet att följa upp och utvärdera statistiken. Med hjälp av ”drill down” 
funktioner kan man lätt gå från övergripande vy ner till detaljnivå i 
leverantörsfakturaflödet.” 
 


