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Förskottsbetalningar från Säljorder – Valuta SEK 

Man kan från en säljorder skapa en förskottsbetalning. Och om kunden redan har gjort en förskottsbetalning så kan man 

lägga till den i säljordern 

Skapa säljorder som vanligt. 

När all information är helt klar i ordern gå till fliken Betalningar – Tryck på Skapa förskottsbetalning 

 

Ny bild öppnas där all information är förifylld. Skall inte hela orderbeloppet vara i förskott behöver man ändra det. 

Eventuellt lägga till/ändra information om det behövs. 

 

 

Spara & Stäng 

När kundinbetalningen inkommit på banken gå in på själva förskottsbetalningen, korrigera eventuellt datumet så det 

stämmer med datum pengarna inkommit på kontot och Frisläpp. Förskottet går över till Status Öppen så länge det inte är 

utnyttjat dvs använd mot en faktura. 
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Nu kan man på Säljordern i fliken Betalningar se att det är ligger en förskottsbetalning  

 

 

 

 

Beroende på hur flöde är i företaget så gör man nu antingen en utleverans eller om det är ett inköp kopplat till säljordern så 

gör man en inköps order. När varor kommit till lagret så gör man en inleverans och frisläpper den. 

Därefter så går man in på säljordern och gör en utleverans som man bekräftar. 

Skapa sen en kundfaktura och kontrollera att allt är ok. Frisläpp kundfakturan. 

Är hela beloppet förskottsbetalad så går fakturan direkt till Stängd. Annars har det ett saldo kvar som kund måste betala.  

Skriv ut /e-post fakturan till kunden. 
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Samt att Förskottsbetalningens status övergår till Stängd. 
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Förskottsbetalningar från Säljorder – Valuta  

Om en kund skall göra en förskottsbetalning i valuta tex USD så kan man även från säljordern skapa det om det är så att 

det är ett likvidkonto med samma valuta USD. 

Skapa säljorder som vanligt 

Gå in i första fliken Betalningar.  Ändra till betalningsmetod manuell. Lägg in korrekt likvidkonto. Det skall vara samma 

valuta på likvidkontot som kundordern. 

 

 

Gå sen till nästa flik Som det står Betalningar på. Tryck på Skapa förskottsbetalning. 
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Omdirigering sker till Kundinbetalningar och nästan allt är för ifyllt Det man skall kontrollera och lägga in är det totalbelopp 

som skall förskottsbetalas i Betalt belopp i betalningshuvudet 

 

I fliken Order att matcha, så ligger nu säljorder numret kopplad, där beloppet på förskottet finns i kolumnen Lagd till order. 

Spara & Stäng  (Frisläpp inte innan förskottet har inkommit till banken) 

 

När kundinbetalningen inkommit på banken gå in på själva förskottsbetalningen, korrigera eventuellt datumet så det 

stämmer med datum pengarna inkommit på kontot och Frisläpp. Förskottet går över till Status Öppen så länge det inte är 

utnyttjat dvs använd mot en faktura. 

 

Nu kan man gå till säljordern. Hämta upp den och i fliken Betalningar ser man att betalningen ligger som Öppen. 
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Nu kan man hantera säljordern och antingen skapa en inköps order eller göra en utleverans. Beroende på var i 

säljprocessen ordern befinner sig i. 

När man sen har förberett fakturan så kan man i fliken Betalningsinformation se att det ligger ett belopp i fältet Summa 

betalning. 

 

 

Kontrollera att allt är ok i fakturan eventuellt lägger man till om det är andra kostnader som man har. Frisläpp kundfakturan. 

Är hela beloppet förskottsbetalad så går fakturan direkt till Stängd. Är det kvar något att betala så går fakturan till Öppen. 

Skriv ut fakturan / Maila fakturan 
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Skapa förskottsbetalningen från Ekonomi (Ej från säljordern) 

Ekonomi – Kundreskontra – Arbetsyta – Registrering – Kundinbetalningar  

Välj Typ: Förskottsbetalning  

Lägg in kund, Betalningsmetod, Likvidkonto, Rätt valuta, datum, beskrivning, betalt belopp 

Gå in på fliken Order att matcha, tryck på + Sök upp ordern som skall förskottsbetalas.  

Spara. 

 

 

 

När kundinbetalningen inkommit på banken gå in på själva förskottsbetalningen, korrigera eventuellt datumet så det 

stämmer med datum pengarna inkommit på kontot och Frisläpp. Förskottet går över till Status Öppen så länge det inte är 

utnyttjat dvs använd mot en faktura. 

Beroende på hur flöde är i företaget så gör man nu antingen en utleverans eller om det är ett inköp kopplat till säljordern så 

gör man en inköps order. När varor kommit till lagret så gör man en inleverans och frisläpper den. 

Därefter så går man in på säljordern och gör en utleverans som man bekräftar. 

Skapa sen en kundfaktura och kontrollera att allt är ok eventuellt lägger man till om det är andra kostnader som man har. 

Frisläpp kundfakturan. 

Är hela beloppet förskottsbetalad så går fakturan direkt till Stängd. Är det kvar något att betala så går fakturan till Öppen. 

Skriv ut fakturan / Mail fakturan 

 

 


