
Invoices 
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Invoicemodulen i Jara NetBusiness 

• Her kan du 

– Få oversikt over betalte og ubetalte faktura 

– Søke opp en bestemt faktura 

– Se et bilde av fakturaforsiden 

– Se avstemmingsgrunnlag, rapport som viser endringer 

– Laste ned faktura som flat fil 

– Logge Service Request mot fakturaen 

– Se vedlegg knyttet til faktura 



Kommentar: 
Åpne modulen ved å klikke på Invoices.   
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Kommentar: 
Under Queries kan du velge All Invoices, All Invoices this Week, 
Disputed, Open and Overdue osv 
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Kommentar: 
Invoice Line Items viser nettobeløp per sambandsnummer på 
fakturaen.  
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Invoice Line Items 



Kommentar: 
Under Invoice Payments kan du se alle betalinger som er gjort på en 
faktura. 

Invoice Line Items 
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Kommentar: 
Du kan så søke opp fakturaer og får da opp informasjon om 
fakturaen.  
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Kommentar: 
Fordringsstatus vises som trafikklys: 

Rødt: Åpen og forfalt 

Gult: Delbetalt eller tvistet 

Grønt: Lukket 

Ingen: Ikke forfalt 
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Kommentar: 
Statusverdier for fakturaer er:  

Open –Faktura er ikke betalt 

Partly Paid (delvis betalt) 

Disputed (tvistet) 

Closed – Faktura er betalt 
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Kommentar: 
For å vise fakturaen, velg ”View Invoice” 
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Kommentar: 
Dette åpner en ny browser, der fakturaforsiden vises. 
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Kommentar: 
Mulighet for å endre visning av forside, laste ned 
fakturaspesifikasjon, vise avviksrapport og gjøre fritekstsøk. 
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Kommentar: 
Fakturaspesifikasjoner vises med sambandsnummer, bruker 
informasjon, produktlinje, antall, fradato, tildato og beløp. 
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Last ned Fil 

• Det er mulig å laste ned fakturaspesifikasjon fra FakturaHotellet ved å 
trykke på knappen Last ned Fil. 

• Dette er en fil som inneholder all informasjon fra Fakturaen (som vist 
i fakturaspesifikasjon) 

• Mulighet til å behandle data videre i egne, interne systemer (excel, 
databaser osv) 
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Følgende felter er tilgjengelig: 
1. Kundenr 

2. Fakturanr 

3. Fakturadato 

4. Forfallsdato 

5. Samlenr 

6. Kunderef 

7. Sambandsref 

8. Kunderef 

9. Bruker1_adr1 

10.Bruker1_adr2 

11.Bruker1_adr3 

12.Bruker1_adr4 

13.Bruker2_adr1 

14.Bruker2_adr2 

15.Bruker2_adr3 

16.Bruker2_adr4 

17.Antall 

18.Text 

19.Fradato 

20.Tildato 

21.Beløp 
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Avstemmingsgrunnlag 

• Mulig å sammenligne denne faktura med forrige faktura 

• Viser alle beløpsendringer sammenlignet med forrige faktura på 
samme kundenummer   
– Nye sambandsnummer (var ikke på forrige faktura) 

– Oppsagte sambandsnummer (er ikke på denne faktura) 

– Endring i fakturert beløp på samme sambandsnummer 

 



Kommentar: 

For å få opp avstemningsrapporten, trykk Vis alle avvik. 
Avstemmingsraport viser sambandsnummer med endringer, hva 
endringen var og beløp på denne og forrige faktura. 
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Kommentar: 
Kan søke på fritekst informasjon fra fakturaspesifikasjonen, for 
eksempel: 

•Kundereferanse 
•Sambandsnummer 
•Bruker 1 
•Osv 
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Kommentar: 
Resultatet av søket vises  
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Kommentar: 
Vedlegg til fakturaer er tilgjengelig i Jara Netbusiness under Attachements. 
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Kommentar: 
Hvis du ønsker å sende inn en henvendelse relatert til en Invoice referanse 
anbefales det at dette blir utført dirrekte fra Invoice modulen. Velg Service 
Request appleten og trykk New. 
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Kommentar: 
Når ny Service Request blir laget, blir faktura informasjon forhåndsutfylt. 
Kunde, fakturanummer, og Service Request type blir automatisk satt. 
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Kommentar: 
Sub-Area og Description feltene må så fylles ut for å kunne sende inn 
Service Request. 

• Service Requesten kan så submittes og eventuelt jobbes videre med 
i Service Request modulen 

• For mer informasjon om Service Requests, se oppæringsmatriell for 
Service Request modulen. 
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Kommentar: 
I Service Request modulen er det mulig å se at saken er knyttet til en 
Invoice, og det er mulig å drille ned til Invoice modulen for å se 
detaljer for den spesifikke fakturaen. 
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Kommentar: 
Hvis Service Requesten opprettes direkte fra Service Request 
modulem og Area settes til ”Faktura”, må Invoice referansen legges 
inn i feltet ” Invoice#:”. Utelates dette vil det komme opp en 
feilmelding. 
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