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Visma Global / Visma.net innstillinger

Vi starter i Global, under Visma.net innstillinger og fane 4 for Autoinvoice. Her setter
du opp selve integrasjonen og kan registrere ditt firma. Dersom firmaet allerede er
registrert i Autoinvoice, kan du fylle inn API-nøkkel og Firma UUID, som er din
brukerinfo fra Autoinvoice.
Autoinvoice / Innstillinger

Vi beveger oss så inn i Autoinvoice-portalen og “innstillinger”. Hensikten med å gå
gjennom alle disse innstillingene er for å bevisstgjøre om alle innstillinger som ligger
her, da mange kanskje ikke er helt klar over absolutt alt.

Under Innstillinger finner du API-nøkkel og Firma UUID. Det er disse nøklene du
legger inn i ERP-systemet for å opprette kommunikasjonen til Autoinvoice.
Firmaopplysninger

Videre under Firmainnstillinger har vi Firmaopplysninger. Her kan du blant annet
aktivere daglige, ukentlige eller månedlige rapporter om totalbeløp for utgående og
inngående fakturaer for din konto, eller deaktivere varsling hvis du ikke ønsker at
firmaets epost-adresse skal motta e-poster i det hele tatt.
Invoice notifications

Under Invoice notifications kan du sette opp varsling for innkommende fakturaer,
enten til firmaets e-post adresse eller en annen ønskelig adresse. Det kan også
settes opp for utgående fakturaer som feiler. Enten at det er avsender som får dette
varselet, eller at én eller flere andre får det.

Sende fakturaer
Generelt

Videre under Sende fakturaer har vi generelle innstillinger for utgående faktura.
Tjenesten for elektronisk sending av faktura til foretak blir automatisk aktivert. Du
kan i tillegg velge om utsendelse av fakturaer via e-post eller printer og post skal
aktiveres, men faktura til e-post blir automatisk aktivert. Dette er alternativene som
vil benyttes dersom mottakeren ikke kan motta fakturaer elektronisk.
- Sett fakturaen på vent når det er flere mottakere. Ikke aktuell for Norge.
- Stopp duplikate fakturanummer. Denne kan være kjekk å ha på hvis du
ønsker at faktura stoppes, dersom en faktura med samme fakturanummer har
blitt sendt tidligere samme uke.
- Ellers litt generell informasjon om prioritert rekkefølge.

Layout-innstillinger

Vi har “Layout-innstillinger” hvor du finner informasjon om at PDF vil bli generert i
Autoinvoice, dersom økonomisystemet ikke oppretter en. Her har du muligheten til å
laste opp en logo som vil komme med på disse PDF’ene, men vi anbefaler alltid å
bruke egen PDF.
Via e-post

Videre er det innstillinger for e-post, hvor du kan aktivere sendinger, velge om det
skal sendes med PDF eller link, eller link for å akseptere eller avvise fakturaen. Du
kan også sette på e-postpåminnelser og spesifisere hvor mange dager det skal gå
mellom hver påminnelse om ny faktura som sendes til mottaker, hvis den ikke blir
åpnet. Anbefaler første innstilling, men vær oppmerksom på at hvis fakturaen er for
stor så vil den bli sendt som link.

Via utskrift

Det er også innstillinger for utskrift. Her kan du aktivere utskriftstjenesten, aktivere
utskrift av vedlegg og velge om du vil bruke egen PDF for utskriftstjenesten.
Motta fakturaer

Vi går videre til innstillinger for å Motta fakturaer. Her kan du aktivere mottak av
e-fakturaer. Etter aktivering vises den elektroniske fakturaadressen for ditt firma. Her
kan du også aktivere mottak av eFaktura, fra både utenlandske og innenlandske
medlemmer av PEPPOL-nettverket, og åpne en skannekonto hvor avsendere kan
sende papirer og PDF-fakturaer. Da vil du motta skannede fakturaer som eFaktura.
Når det gjelder problemer vedrørende Scanningtjenesten, så kan partnerkonsulenter
ta direkte kontakt med deres support på autoinvoice-support@kollektor.no.

Postadresse

På Postadresse kan du legge inn eller endre firmaets postadresse.
Bankkontoer

På Bankkontoer ser du bankkonto som sendes fra ditt ERP system. Her er det ikke
nødvendig for Global-kunder å legge inn noe informasjon, da Global sender dette
automatisk.

Brukere

Under Brukere vil du kunne se alle brukere på firmaet og hvilken rolle de har. Her
kan du også slette brukere eller legge til nye, dersom du er admin.
Fakturagebyr

Fakturagebyr under Fakturainnstillinger er kun gjeldende for finske kunder.

Scanningskonto

Vi har noen Tilleggstjenester. Først skanningskonto - her ligger nøyaktig det
samme som under Motta fakturaer.
Leverandøraktivering

På Leverandøraktivering kan du oppgi en e-postadresse som mottar e-poster med
forslag til leverandøraktivering, enten daglig, ukentlig eller månedlig. E-posten vil
inneholde en liste over leverandører som er i stand til å sende elektroniske fakturaer,
som har sendt deg faktura som har blitt scannet. Denne tjenesten er gratis for alle
kunder av Visma.net Autoinvoice.

Fakturering av privatpersoner (B2C)

Det er også noen innstillinger for Fakturering av privatpersoner. Her vil du kunne
se om avtalen er aktiv, og har muligheten til å oppdatere avtalefangst - en helt valgfri
funksjon som øker antallet forbrukere som bruker eFaktura. Når kunden betaler en
papirfaktura i nettbanken, vil de isåfall få tilbud om å inngå en eFaktura-avtale. Med
elektronisk fakturering av privatpersoner kan dere sende fakturaer direkte til
mottakers nettbank eller til Vipps eFaktura. Hvis faktura ikke blir levert elektronisk, vil
den bli forsøkt sendt på e-post eller post.
Visma Global / Aktiv EDI-sentral

Som et ekstra tips, eller kanskje en påminnelse - ved feilsøking av fakturaer til
Autoinvoice, så er det greit å være kjent med Aktiv EDI-sentral i Global. Hvis en
faktura ikke kommer til Autoinvoice, betyr det at den har stoppet i Global. Da kan
dere gå på Rutiner / Diverse ordre/innkjøp og Aktiv EDI-sentral.

Ligger den i Sendt-mappa eller har den blitt Avvist? Uansett så kan dere høyreklikke
på fakturaen og vise både hendelseslogg og XML.
Hvis den ligger som Sendt i Global, men har feilet i Autoinvoice, da må feilsøkingen
gjøres i Autoinvoice-portalen. Der vil det dukke opp en feilmelding hvis fakturaen har
feilet.

