
Manuell betaling av faktura – helt eller delvis 
 
 
Jeg går ut fra at du prøvde metode A da denne metoden er mest vanlig: 
 
Metode A – Fra faktura – Ett dokument: 
Vi har en faktura 200235 på kr 1481,25.  Denne skal vi delbetale med kr 250,-. 
 
Åpner faktura i Inngående betaling (AP301000) 
Velg Behandlinger – Manuelle betalinger 
Da får du opp dette bildet, der riktig leverandør er valgt og den fakturaen du stod på er lagt til under ‘Dokumenter til 
matching’. 
Nå endrer du Betalt beløp til det beløpet som har gått ut fra konto, merket gult 
Jeg går ut fra at det var når du endret dette beløpet at du fikk opp feilmeldingen. 
 
Du må nå endre beløpet på dokumentlinjen merket grønt 
Resterende saldo på dokumentet kommer opp merket blått 
Det er nå mulig å legge til flere dokument dersom du ønsker det.  Det viser jeg under metode B, men det er ingenting 
i veien for å gjøre det her. 
(Du passer selvsagt også på å bruke riktig Dato, Betalingsmetode og Betalingskonto.) 
Lagre og Oppdater 

 
 
 
  



Metode B – Med betaling – Flere dokument: 
 
Vi har en leverandør med følgende åpne dokument: 

 
Den nederste linjen er den som vi delbetalte i Metode A. 
 
Vi ønsker nå å registrere delbetaling 10.03.2020 på alle disse faktura med 500,- på hver og samtidig utligne 
kreditnotaen. 
 
Gå til Leverandørbetalinger (AP302000) og registrer en ny betaling: 
Velg riktig Leverandør, Dato, Betalingsmetode og Betalingskonto. 
Under ‘Dokument til matching’ legger vi til alle de fire dokumentene, og endrer Betalt beløp på de tre fakturaene. 
Betalingsbeløp viser da summen som skal betales, og dette skrives inn i Betalt beløp 
 

 
 
I dette bildet vil du se at dersom du begynner med å legge inn summen som Betalt beløp og så legger til de tre 
fakturaene vil Betalt beløp på linjene automatisk blir redusert til det som er igjen av totalbeløpet, og dette blir ikke 
rettet opp når du legger til kreditnotaen. 
Som du sikker nå skjønner er ikke dette noe problem.  Det er bare å legge til alle fire dokumentene og så justere de 
grønne og gule beløpene til bilaget er i balanse. 
 
Lagre og Oppdater 
 
Leverandøren reskontro basert på disse dokumentene ser da slik ut: 

 


