Ansluta sig till Fakturaportalen
Gå in på http://fakturaportalen.se/sv/
För att kunna skicka elektroniska fakturor till oss måste ni först registrera er.
Klicka på ”Registrera”

Därefter väljer ni följande alternativ:
Om ni är nya kunder väljer ni alternativet ”Jag vill ha en e-fakturalösning och därefter klicka
”Bli medlem”. Ni kommer därefter till bilden Registrera.

1. Registrera er som kund i Fakturaportalen
På denna sida fyller ni i information om ert företag, hur ni vill använda Fakturaportalen samt vilken
nivå ni önskar för era utgående fakturor.
OBS! Ni har inte mottagit någon registreringskod, så lämna denna ruta tom.
Därefter slutför ni registreringen genom att spara era uppgifter på Klar-knappen.

1.1 Sändinställningar för ert företag
Här väljer ni Inställning och sedan Spara.
Funktionen i sidhuvudet ska bli grönmarkerad.
På betalningsinformation väljer ni något av alternativen:
Bankgiro
Plusgiro
Banköverföring.

Tryck på Lägg till. Då framkommer en ruta där ni fyller i era bankuppgifter.
Glöm inte att spara!

2. Registrera faktura
Markera Faktura och sedan Skapa ny i sidhuvudet.
Funktionen blir då grönmarkerad.

I rutan för Välj mottagare skriver ni in "Enköpings kommun".
Markera "Enköpings kommun" genom att klicka på namnet.
Följande bild visas.

Fyll i era fakturauppgifter.
På raden under Köparens kontaktinformation ”Er referens” anger ni namnet på den person som har
beställt varan eller tjänsten.
Under fältet "Kunds referens 1" anger ni Enköpings kommuns aktuella beställar-id. Detta är ett
tvingande fält som måste anges på korrekt sätt. Annars fastnar fakturan i vår referenskontroll.
Enköpings kommuns beställar-id består alltid av en sjusiffrig kod. Här har vi angivit 1822000 som
ett exempel.
OBS! Om ni inte får iväg fakturan med angiven fakturareferens/beställar-id ber vi er kontakta
beställaren i första hand och i andra hand ekonomiservice@enkoping.se för att korrigera uppgiften.
Fakturarader beskriver vad fakturan avser.

OBS! Glöm inte att fylla i momssatsen för fakturan.
Ni kan bifoga bilagor till er skickade faktura.
I summering kommer ni att se de totala kostnaderna för er faktura.

Klar med fakturan?
När ni känner er klara med fakturan, glöm inte att spara.
Kontrollera-knappen visar er om fakturan är giltig enligt reglerna och förhandsgranska kan ni
göra under knappen PDF.
Tryck sänd när ni vill skicka iväg fakturan.
Vid nästa faktureringstillfälle är ni redan upplagda som medlem. Då kan ni direkt gå till
"Faktura/Skapa ny".

Kontaktinformation!
Om ni har frågor ber vi er kontakta Fakturaportalen under fliken Support/Förfrågan i sidhuvudet.
Där skickar ni ert ärende till Fakturaportalens Support.
Alternativt kan ni kontakta Enköpings kommun på via vår funktionsadress;
ekonomiservice@enkoping.se.

